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Editorial

D

RAMA adu penalti antara Chelsea melawan Liverpool
berakhir dengan skor 10:11 untuk Liverpool (28 Februari
2022, waktu Indonesia dini hari). Tentu saja Thomas

Tuchel maupun Jurgen Klopp sudah maksimal membuat strategi
dalam final Carabao Cup ini. Dua pelatih sepakbola terbaik dunia
saat ini sudah memaksimalkan “pasukan”-nya sampai 11 pemain
harus melakukan tendangan di adu penalti.
“Pasukan” dalam sebuah tim sepak bola (ada penjaga gawang,
pemain belakang, pemain sayap, pemain gelandang, dan pemain

Arief Mulyadi

Direktur Utama PT PNM

penyerang yang punya tugas masing-masing) harus bisa
kerjasama dengan baik. Sebuah gol yang tercipta tak hanya milik
si pencetak gol, tapi milik seluruh tim karena serangan selalu
dibangun bersama dari belakang.
Ibarat sebuah tim sepak bola, Holding ultra mikro punya
“pasukan” strategis bernama BRIGADE MADANI. BRIGADE
MADANI adalah akronim dari tiga entitas Holding Ultra Mikro,
yakni BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM).
BRIGADE MADANI ini mencerminkan gerakan pekerja tiga entitas
dalam upaya mendorong kinerja yang sustain serta menumbuh
kembangkan dan memperkuat perekonomian ultra mikro.
Ketiga entitas ini bergerak bersama, bersinergi dengan
kekhasan masing-masing serta saling mendukung dan mengisi
untuk mencapai tujuan berkontribusi terhadap inklusi keuangan
nasional.

Insan PNM, dengan BRIGADE MADANI kita raih podium juara! ■
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Rupa-Rupa

Follow Instagram

pnm_persero
PT Permodalan Nasional Madani
Pembiayaan dan pendampingan usaha
mikro kecil dan ultra mikro melalui layanan
#Mekaar dan #ULaMM
pnm.co.id

Bijak dalam

Bersosmed!
SOBAT PNM, bermain sosmed memang
menyenangkan. Ada banyak hal menarik
dan informasi yang bisa peroleh dari
bermain sosmed.
Tapi, dengan segala kemudahan
yang tersedia, tentu kamu harus
tetap waspada dan perlu bijak dalam
bermedia sosial agar tetap aman. Yuk,
perhatikan hal-hal berikut ini agar kita
tetap bijak dalam bermedia sosial.
#TumbuhBersamaPNM
#BijakBersosmed

Follow TikTok

lifeatpnm

PT Permodalan Nasional Madani

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….!
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Infografis

KESELAMATAN DAN
KESEHATAN
KERJA (K3)

Menjamin
keutuhan dan
kesempurnaan
pekerja dalam
menjalankan
pekerjaannya

FILOSOFI

K3

MISI

Melakukan upaya
pengendalian semua
potensi bahaya yang ada
di lingkungan kerja
hingga mencapai batas
standar aman.

Risiko jangka
panjang pada
kesehatan (kimia,
ﬁsik, biologi,
pengaturan kerja
dll.)

1.
TUJUAN

DASAR
REGULASI

KATEGORI POTENSI BAHAYA

Kondisi
lingkungan
kerja yang
aman dan sehat

Kategori risiko
langsung pada
keselamatan
(listrik, kebakaran,
mekanikal dll.)

2.

Kategori risiko
terhadap
kesejahteraan
atau kenyamanan
(toilet, kantin,
P3K dll.)

Proses produksi
berjalan lancar

Kategori risiko pribadi
dan psikologis
(pelecehan,
penganiayaan,
penyakit menular dll.)

3.

Peningkatan
produktivitas

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Manajemen K3

Sumber:
1. Lampiran Kepmen Ketenagakerjaan RI No. 202 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2022
2. Modul Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja, Sarana Untuk Produktivitas. International Labour Organization (ILO) Jakarta (2013)
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Agenda Kita: Januari 2022

Sukabumi, 22 Januari 2022

PNM Mekaar Curi Perhatian

Menteri BUMN Erick Thohir

S

ETELAH satu tahun, Menteri BUMN

pemimpin BUMN. Menurutnya, AO PNM

Gunung Sugih, Lampung, yang saat

Erick Thohir kembali menyapa

adalah aksi nyata generasi muda yang

muda merantau ke Tanjung Karang guna

nasabah dan AO (Account Officer)

langsung turun ke jalan di garis terdepan

mendapatkan pendidikan dan pekerjaan

PNM Mekaar. Kali ini beliau menyapa

untuk membantu nasabah PNM Mekaar

yang lebih baik.

nasabah dan AO PNM Mekaar dalam

memajukan ekonomi Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Erick

acara bertema “Erick Thohir Curi Perhatian

juga menuliskan surat untuk AO secara

PNM Mekaar: Curhat Ringan Perempuan

langsung yang berisikan pesan: “Terus

Hebat & Inspiratif AO Nasabah PNM

semangat dan terus melayani, serta terus

Mekaar”, yang berlangsung di Gedung

mencintai para nasabah Mekaar yang

Islamic Center, Sukabumi, Jawa Barat,

merupakan pejuang ekonomi Indonesia,

Sabtu (22/01).

Love u all – Erick Thohir”.
Menteri BUMN juga berharap para AO

Acara ini dihadiri oleh 350 srikandi
Mekaar dan 25 ibu nasabah Mekaar

yang masih muda untuk tidak berhenti

Sukabumi. Erick Thohir berdialog dengan

bermimpi dan berani bereksekusi. Dirinya

tiga Account Officer (AO) inspiratif, yaitu

juga meminta para AO untuk memberikan

Dyah Ayu Febrianti yang berasal dari Nusa

kritik dan saran terkait kinerja dalam
menjalankan bisnis perusahaan. Sebab

Tenggara Timur, serta Yuli Pratiwi dan Ayu
Triwulan dari Sukabumi. Dalam dialognya,
Erick mengatakan, “Adanya AO Mekaar
dan ibu-ibu nasabah Mekaar ini adalah

Erick Thohir menuliskan pesan secara
langsung untuk AO.

para AO merupakan garda terdepan

Selain berdialog dengan perwakilan tiga

perusahaan atau pemerintah.

dalam menjalankan berbagai kebijakan
Sebagai informasi, per 21 Januari 2021

bentuk sinergi untuk memajukan ekonomi

AO tersebut, Erick juga berdialog dengan

khususnya di bidang UMKM”.

beberapa nasabah. Beliau menyarankan

PNM telah menyalurkan pembiayaan

agar tidak memakai utang produktif

kepada nasabah PNM Mekaar yang

PNM Mekaar yang 99 persennya

untuk jajan konsumtif, agar usaha bisa

berjumlah lebih dari 11 juta orang secara

adalah perempuan dan berani masuk

berkembang. Dalam acara tersebut, Erick

nasional. Saat ini PNM memiliki 2.985

ke desa-desa yang penuh risiko.

juga sempat menceritakan kondisi kedua

kantor layanan di seluruh Indonesia

Erick menegaskan, AO PNM Mekaar

orang tuanya semasa muda. Dirinya

yang melayani UMK di 34 Provinsi, 422

seharusnya bisa menjadi contoh bagi para

menjelaskan, bapaknya asli daerah

Kabupaten/Kota, dan 5.640 Kecamatan. ■

Erick juga memuji kinerja para AO
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Agenda Kita: Januari 2022
Jakarta, 11 Januari 2022

PNM Jalin Kerja Sama
Kemitraan dengan
Jasa Raharja

P

T Jasa Raharja
menjalin kerja

sama dengan PNM
untuk memberikan
program
perlindungan
kecelakaan lalu
lintas dan program
pemberdayaan
ekonomi. Melalui
kerja sama ini, korban kecelakaan akan direkrut menjadi
nasabah PNM Mekaar untuk kemudian mengikuti program
pemberdayaan sehingga tidak kehilangan kemampuan untuk
bekerja.
Penandatanganan nota kerja sama dilakukan oleh Direktur
Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono dan Direktur
Utama PT Permodalan Nasional Madani Arief Mulyadi,
di Menara PNM Jakarta, Selasa (11/01). “Kerja sama ini
menjadi terobosan agar para korban kecelakaan lalu lintas
dapat kembali bangkit dan tidak terpuruk dari sisi ekonomi.
Hal ini mengingat berbagai studi menunjukkan korban
kecelakaan lalu lintas umumnya adalah usia produktif dan
menjadi tulang punggung keluarga,” ujar Rivan.
Kerja sama tersebut mencakup program edukasi, sosialisasi,

Semarang, 6 Januari 2022

Kick Off Program
Pengembangan
Kapasitas Usaha PT PNM

P

NM melakukan kick-off program Pengembangan
Kapasitas Usaha (PKU) yang diselenggarakan secara

hybrid di Hotel Harris, Semarang, Kamis (6/1). Acara ini

pelatihan dan berbagai bentuk kegiatan pencegahan

dihadiri oleh Direktur Kelembagaan dan Perencanaan Sunar

kecelakaan lalu lintas kepada Account Officer untuk para

Basuki dan Kepala Bidang Restrukturisasi & Pembiayaan

nasabah. Kedua, melakukan pemberdayaan ekonomi kepada

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Endah

korban atau ahli waris/AO atau nasabah PNM Mekaar yang

Ariyanti.

menjadi penerima santunan korban kecelakaan lalu lintas. ■

“Pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku konsumen.
Konsumen lebih banyak memanfaatkan teknologi digital.
Sehingga yang harus dilakukan adalah akselerasi digitalisasi
terkhusus untuk pelaku UMKM, dengan memperhatikan SDM
yang memanfaatkannya seperti yang dilakukan oleh PNM
pada kegiatan hari ini,” jelas Endah.
Seri pelatihan yang telah disiapkan PNM untuk tahun
2022 dimulai dari motivasi usaha, pembukuan sederhana,
peningkatan produktivitas, penjualan online dan offline,
hingga studi banding baik ke dalam maupun luar negeri.

Kick-off ini ditutup dengan pelatihan Go Digital Marketing
Nasabah PNM, hasil kolaborasi dengan Shopee Indonesia
yang diikuti oleh nasabah PNM ULaMM. ■
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Agenda Kita: Februari 2022

Jakarta, 9 Februari 2022

Kunjungan Perdana
BRI ke PNM

M

penerapan VBM (Value Based

Management) dan aktivasi kultur Brigade
Madani yang mencerminkan gerakan
pekerja dari tiga entitas Holding Ultra
Mikro yaitu BRI, Pegadaian, PNM untuk
mendorong kinerja yang berkelanjutan
(sustain) serta memperkuat

ENYUSUL terbentuknya Holding

dan digitalisasi demi mengoptimalkan

Ultra Mikro yang terdiri atas tiga

ekosistem ultra mikro di Indonesia

entitas, yaitu BRI, Pegadaian

turut diberikan oleh Direktur Bisnis BRI

value, yaitu social value dan economic

sekaligus Direktur Pembina PNM Supari.

value, dengan adanya sinergitas dan

dan PNM, BRI melakukan kunjungan
perdana ke PNM pada Rabu (9/2/2022)

Sementara itu, Direktur Utama

pertumbuhan perekonomian ultra mikro.
“Klaster keuangan ini memiliki dua

optimasi digital, saya rasa kedua value

lalu. Pertemuan yang berlangsung

BRI Sunarso memberikan paparan

tersebut dapat dicapai dengan seimbang

di Ballroom Menara PNM, Kuningan,

komprehensif terkait dengan akselerasi

sehingga inklusi finansial dapat tercapai,”

Jakarta Selatan, ini bertujuan untuk

digital yang dapat menyederhanakan

pungkas Sunarso.

bersilaturahmi sekaligus berdiskusi

proses bisnis serta pentingnya aplikasi

terkait kinerja PNM serta memberikan

penerapan kultur di perusahaan.

arahan dalam bentuk presentasi materi
terkait segmen ultra mikro.

“Saya melihat presentasi dari Pak

Hasil pertemuan ini diharapkan juga
dapat meningkatkan pemberdayaan dan
menyediakan pembiayaan yang lebih

Arief di awal tadi, hasil serta pencapaian

lengkap demi mendukung perekonomian

Jajaran Direksi BRI yang diwakili

PNM ini bagus. Semoga ke depannya,

nasional menjadi landasan serta

Direktur Utama BRI Sunarso disambut

dengan tetap optimis bersinergi antara

semangat baru baik untuk induk usaha

hangat oleh Direktur Utama PNM Arief

PNM dan BRI, dapat semakin optimal lagi

maupun anak usaha. Dalam kesempatan

Mulyadi serta Komisaris Utama PNM

kinerjanya. Kita harus tetap melihat area

ini, jajaran Direksi BRI juga diajak

Arif Rahman Hakim. Arief Mulyadi

mana saja yang masih membutuhkan

berkeliling untuk melihat-lihat lokasi

memaparkan kinerja PNM selama tahun

improvement,” ujar Sunarso seraya

kantor baru PNM di Menara PNM, di

2021 serta outlook PNM untuk tahun

memberikan apresiasi atas kerja keras

antaranya mengunjungi ruang direksi di

2022. Pemberian materi terkait dengan

dan kinerja PNM selama ini.

lantai 6, ruang podcast PNM di lantai 5,

ultra mikro, strategic thinking framework
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serta ruang monitoring PNM di lantai 2. ■

Agenda Kita: Februari 2022
Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Februari 2022

Kunjungan Kerja
Komisi VI DPR-RI

K

OMISI VI DPR-RI, PT BRI (Persero) Tbk, PT
Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani

melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, Semarang dan
Surabaya, pada 3-5 Februari 2022 lalu. Kegiatan
yang meliputi update program kerja selama tahun
2022 serta pengawasan terhadap ekosistem ultra
mikro (Holding UMi) ini dihadiri oleh Wakil Ketua
Komisi VI DPR RI, Bapak Martin Manurung, S.E.,
M.H., Anggota Komisi VI DPR RI, Direktur Utama
PT PNM Arief Mulyadi (Yogyakarta), Direktur
Kelembagaan dan Perencanaan Sunar Basuki
(Surabaya), Direktur Kepatuhan dan Manajemen
Risiko Kindaris (Semarang), serta Direksi BRI dan
Direksi Pegadaian. ■

Jakarta, 10 Februari 2022

Forum BRI
Microfinance
Outlook 2022

D

IREKSI PNM menghadiri Forum BRI
Microfinance Outlook 2022 di Gedung

BRI 1 Lantai 21 pada Kamis (10/2/2022)
lalu. Penguatan sektor UMKM khususnya
sektor mikro dan ultra mikro menjadi
pembahasan utama pada event yang
diadakah secara hybrid ini. Acara dihadiri

oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
RI Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Komisi
VI DPR RI Aria Bima, Wakil Menteri II BUMN
RI Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT
PNM Arief Mulyadi, Direktur Keuangan dan
Operasional PT PNM Ninis Kesuma Adriani,
Direktur Bisnis PT PNM Tjatur H. Priyono,
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
PT PNM Kindaris, Direktur Kelembagaan
dan Perencanaan PT PNM Sunar Basuki,
serta Direksi BRI dan Direksi Pegadaian. ■
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Strategi PKU 2022

Membangun Asa Bersama

Sinergi Jutaan Program
Pelatihan PKU

FOTO: DOK. PNM

Direktur Kelembagaan dan Perencanaan, Sunar Basuki mengharapkan bahwa pelatihan ini nanti sifatnya bottom up.

S

EBAGAI lembaga keuangan

ini akan bottom up yaitu diinisiasi dari

yang mengemban tugas khusus

nasabah-PNM sesuai dengan kebutuhan

memajukan ekonomi kerakyatan,

PT Permodalan Nasional Madani
berkomitmen menghadirkan program
pemberdayaan dan pendampingan
kepada pelaku usaha ultra mikro dan
mikro di Indonesia melalui program
Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU).

PNM berkomitmen
menghadirkan program
pemberdayaan dan
pendampingan kepada
pelaku usaha ultra mikro
dan mikro di Indonesia.

“Kami harapkan nantinya pelatihan

12
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usaha nasabah agar tepat sasaran.
Sehingga usaha mereka jadi lebih besar
untuk meningkatkan kesejahteraan
keluarga”, ujar Direktur Kelembagaan dan
Perencanaan Sunar Basuki.
Berikut perjalanan komitmen PNM
terhadap usaha ultra mikro dan mikro
tahun 2021 dan rencana 2022. ■

Strategi PKU 2022

2021
Memberikan info
kepada nasabah
lewat WA Group

Mendapatkan

ACCOUNT
OFFICER

10.182 Pelatihan & Pendampingan

NASABAH

Outcome

5.903

Koordinasi

Koordinasi

SOCMED PKU
Instagram
7232 followers

Nasabah
Punya NIB

1.450 Nasabah
Listing dengan
Total Transaksi
Rp687.632.550
di Padi UKM

COMMUNITY

390

Community Leaders
(Wakil AO)

2022

10.295

100

Community Members
(Wakil Nasabah)

Klasterisasi
Usaha

(Rencana)
Outcome

TJSL: Air Bersih,
Ruang Pintar, &
Pengelolaan
Sampah

NASABAH

100

Kampung Madani:
Klasterisasi Usaha

PNM telah menyalurkan pembiayaan
sebesar Rp2,254 Milyar kepada nasabah
PNM Mekaar yang berjumlah lebih dari
11.215 Juta nasabah secara nasional.

5000

Peserta Perbaikan
Kemasan

5000

3744
Pelatihan

Outcome

90.000

25.000

Peserta Memiliki
Rekening Bank

Nasabah Pengusaha Mikro

Nasabah Pengusaha Ultra
Mikro (UMI)

Pengguna Aplikasi
Pencatatan Keuangan
(Chatat.Id, Siapik)

Penjualan produk/jasa di marketplace
(Padi, Shopee, Grab, Gojek)

93.600

337.500

5000

6.750
Pelatihan

22.500

Peserta Punya NIB

Peserta Lakukan
Transaksi Perbankan
2x per Bulan

25.000

Peserta Menggunakan
Socmed Untuk
Pemasaran

PNM memiliki 3.680 kantor layanan di
seluruh Indonesia yang melayani UMK
di 34 Provinsi, 422 Kabupaten/Kota, dan
5.640 Kecamatan.
(Data per 31 Januari 2022)
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Laporan Utama

Budaya Bersama
Agar Jadi Juara
Bekerja bersama tapi tanpa chemistry sama saja dengan kerja sia-sia.
Maka dari itu keberadaan budaya kerja bersama sangat vital sebagai perekat,
pendorong dan pedoman entitas baru dalam mencapai cita-cita.

UJUH Mei 1998, mega-merger

T

nama besar brand. Tapi nyatanya jauh

perusahaan bersama. Ini akan menjadi

terjadi di industri otomotif dengan

panggang dari api. Umur perkongsian

dasar bergerak bagi organisasi “anyar”

bersatunya pabrikan mobil asal

kelas dunia itu terbilang sebentar. Hampir

tersebut ke depannya.

Jerman, Daimler-Benz AG dengan

sembilan tahun eksis, terus bubar! Lo kok

salah satu raksasa otomotif Amerika

bisa?

Serikat, Chrysler Corp. Daimler-Benz AG

Ya, persoalannya, terlihat sepele

Nah, seolah berkaca dari banyak
kegagalan, juga keberhasilan yang terjadi
(Misalnya Bank Mandiri, Toyota-Daihatsu

mengambil alih saham Chrysler Corp.

namun fundamental. Apakah itu?

dan sebagainya), Holding Ultra Mikro

senilai 36 miliar dollar AS sehingga

Kegagalan menyatukan culture

(UMi) mengambil langkah cerdas dengan

membuat mereka menjadi raksasa

perusahaan! Fakta bila menyatukan

membuat skema kultur bersama.

otomotif nomor satu dunia, dibalik nama

budaya perusahaan yang masing-masing

Namanya Stream Culture BRIGADE

DaimlerChrysler AG. Sukses kah?

sudah mengakar kuat, bukan hal mudah.

MADANI (BRI, Pegadaian, Permodalan

Tak semudah mengakuisisi mayoritas

Nasional Madani). Terminologi stream

saham itu sendiri.

culture sendiri mengacu pada One

Membangun Kultur Bersama
Saat itu kelihatannya demikian. Bila

Hikmah yang bisa diambil, dalam

Culture AKHLAK yang ditetapkan

melihat segala kehebatan yang dimiliki;

sebuah penyatuan entitas, perlu adanya

sebelumnya sebagai pedoman kultur

jajaran produk, jalur distribusi hingga

pembentukan atau pemahaman budaya

lembaga-lembaga pemerintah.
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Laporan Utama

Satu atap beragam layanan pendukung ultra mikro.

Memahami BRIGADE MADANI
Jadi, Stream Culture BRIGADE

membangun ekosistem ultra mikro.
Terakhir, memperkuat ketangguhan

lebih taktis sesuai karakteristik UMi.
Maka, jadilah SCBM dengan turunan

MADANI (SCBM) berperan sebagai

UMKM dan mengakselerasi financial

culture activation atau menjadi booster

inclusion. Obyektif poin ketiga ini adalah

implementasi One Culture AKHLAK.

sinergi ultra mikro mampu membangun

penerjemahan core value Amanah.

Penegasan hal ini muncul saat kunjungan

para pelaku usaha UMKM dan UMi

Program ini didefinisikan sebagai upaya

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia

sebagai satu kesatuan ekosistem yang

mencapai KPI dan komitmen integrasi

(Persero) Tbk. ke PT PNM, Kamis (10/2)

tangguh dalam upaya mewujudkan

ekosistem ultra mikro. KPI-nya adalah

di Menara PNM, Jakarta.

aspirasi 90% inklusi keuangan di 2024.

lima juta rekening simpanan baru dan

PNM dalam berupaya mendorong
kinerja yang sustain (berkelanjutan)
serta menumbuhkembangkan dan
memperkuat perekonomian ultra mikro,”
papar Sunarso, Direktur Utama PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Langkah awalnya melakukan pemetaan

Stream Culture BRIGADE
MADANI (SCBM)
berperan sebagai culture
activation atau menjadi
booster implementasi One
Culture Akhlak.

Ada tiga poin. Pertama, internalisasi
strategi pencapaian kinerja Holding UMi.

(mapping) kelompok nasabah Mekaar
terhadap lokasi Unit SenyuM atau BRI
Link.
Program berikutnya, Latihan
Gabungan/Lat-Gab, interpretasi
dari value Kompeten. Program yang
berupaya meningkatkan kompetensi dan
kapabilitas internal melalui kolaborasi

Lalu, apa yang menjadi tujuan SCBM?

Core Values AKHLAK sebagai bagian dari

Program pertama, Serbu, sebagai

100% pencairan non tunai (cashless).

“Stream Culture BRIGADE MADANI
mencerminkan gerakan pekerja 3 entitas
Holding Ultra Mikro; BRI, Pegadaian,

enam program.

Enam Program Culture Activation
Tujuan sudah jelas, lalu bagaimana

pembelajaran tiga entitas. Utamanya
ditujukan kepada peningkatan kapabilitas
tenaga pemasar di holding UMi. Sebutlah

Kedua, mengakselerasi proses bisnis dan

cara mencapainya? Sebagai culture

AO PNM, sales dan penaksir Pegadaian,

inisiatif strategis. Oh ya, poin kedua ini

activation program yang mengacu

mantri BRI dan PAB.

menyasar tiga target utama; mewujudkan

AKHLAK, SCBM menerjemahkan tiap

Ketiga, Layanan Gabungan/Lan-Gab,

inklusi dan literasi keuangan serta

core values pada AKHLAK sehingga

interpretasi nilai Harmonis. Program yang

Edisi 013 / 2022
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Laporan Utama
mewujudkan layanan gabungan untuk

eksekutor harus menyusun strategi dengan

memasarkan lintas produk. Sekaligus

menyesuaikan sumberdaya (resource)

meningkatkan layanan tiga entitas di Unit

lokal. Misalnya, forum sharing pengalaman

Senyum dan Senyum Mobile.

antara Unit SenyuM dalam satu area

Program ini berbentuk cross-referral

wajib di-share di pertemuan triwulanan.

SenyuM Mobile untuk produk-produk

Baik berupa tips and trick, solusi praktis

pinjaman gadai, tabungan emas, pinjaman

dan aneka forum tematik lainnya.

Mekaar, pinjaman BRI serta Simpedes

Terakhir, program Posko SenyuM

UMi. Catatan khusus hasil market insight,

atau turunan dari core value Kolaboratif.

tabungan emas dan pinjaman gadai

Langkah ini menggambarkan Unit SenyuM

sebagai produk favorit di SenyuM Mobile.

sebagai tempat berangkat berjuang dan

Keempat, 3 No’s dan 1 Korsa sebagai
interpretasi core value Loyal. Di sini

Satu atap beragam layanan
pendukung ultra mikro

supervisi jadi agenda wajib. Kisah sukses

pemasar tiga entitas melalui aplikasi

kembali membawa kemenangan.
Alhasil, evaluasi pencapaian KPI,

programnya sangat bernuansa integritas,

inisiatif strategis dan progres culture

no excuses, no fraud, no defect. Bekerja

activation program BRIGADE MADANI

sesuai SOP, menjaga integritas dan nama

dibahas tiap minggu. Hal ini dilakukan

baik. Artinya, kepatuhan terhadap hukum

sebagai dasar untuk menentukan langkah

dan etika yang berlaku 100% harga mati,

selanjutnya sesuai potensi kekuatan

tidak bisa ditawar-tawar.

lokal. Baik strategi individu maupun unit

Kelima, Sesuai Resource Lokal/Serlok
penerjemahan dari nilai Adaptif. Di mana

kerja secara umum.

BRIGADE MADANI, yakin juara! ■
FOTO-FOTO: DOK. PNM

Target BRIgade Madani, 55 juta nasabah baru di 2024.
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Key Performance Indicator &

KPI dan Strategi
Holding Ultra Mikro
Strategy
Strategy Holding UMi

KPI Holding Ultra Mikro 2022
Inklusi 5 juta rekening
simpanan baru Nasabah
Ultra Mikro
Implementasi 100%
Pencairan Cashless di
ekosistem PNM dan
Pegadaian
1.000 Colocation Senyum
500 ribu referral sukses dari
Senyum Mobile
Akuisisi 60 ribu
ketua/anggota Kelompok
Mekaar menjadi Agen BRILink

CO LOCATION (SENYUM)
Integrasi unit kerja 3 Entitas
Bisnis (BRI, PNM & Pegadaian)
dengan branding SENYUM
untuk memperluas jangkauan
dan memperdalam layanan

SENYUM MOBILE
Sales Tools Senyum Mobile sebagai
tools kolaborasi pemasaran multi
produk sesuai kebutuhan segmen
UMi (Pinjaman Gadai, Tabungan
Emas, Pinjaman Mekaar, Pinjaman
BRI, Tabungan Simpedes UMi)

BUSINESS PROCESS
Perbaikan Business Process
di PNM dan Pegadaian

UPGRADE CAPABILITY
Peningkatan produktivitas
Tenaga Pemasar 3 Entitas >
75.000 RM, sehingga mampu
meningkatkan kapabilitas
nasabah (UMI naik kelas)

Untuk mendorong internalisasi One Culture AKHLAK
diimplementasikan Culture Activation dengan tema
BRIGade Madani.

Filosofi Logo BRIGADE MADANI

Edisi 013 / 2022
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CSR PT PNM
FOTO-FOTO: DOK. PNM

Dari Nasabah
Kembali Ke Nasabah
Program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)? Ah gampang, bikin kegiatan,
foto-foto, take video, lalu upload di official media perusahaan. Beres deh!
Eits, tidak segampang itu Rudolfo. Aktivitas TJSL yang lazim disebut CSR ini,
sejatinya harus berkelanjutan dan tentu punya pengaruh positif ke masyarakat.

C

ONTOH, sebuah perusahaan ingin

dalam skala yang lebih besar dan impact

memberdayakan masyarakat

yang lebih luas,” paparnya.

melalui kegiatan CSR pengolahan

Lebih lanjut, Kepala Bagian Jasa

sampah dengan membelikan alat

Manajemen Kemitraan dan LKMS (JML)

penghancur sampah. Tujuannya agar

PNM Wilham Kagum menegaskan pula

masyarakat dapat manfaat ekonomi dari

soal CSV atau Creating Share Value

sampah.

sebagai acuan TJSL di BUMN, “Sebuah
program harus ada nilai yang dihasilkan.”

Namun sayang, harapan pemberi

Nilai yang di-share tersebut harus bisa

CSR dari pengolahan sampah, pupus
bak cinta bertepuk sebelah tangan.
Apa pasal? Rupanya masyarakat
enggan mengoperasikan alat karena
dianggap buang waktu. Alhasil, hanya
menghamburkan biaya dan tenaga belaka.

Creating Share Value
Nah, agar tidak kejadian seperti itu,

Tanggung jawab sosial dan
lingkungan harus menjadi sikap
dan upaya yang dimiliki oleh
setiap Insan PNM.
Mira Damayanti

Kepala Divisi Jasa Manajemen
dan Kemitraan PNM

sejak 2021, Kementerian BUMN memberi

diukur, baik kualitatif atau kuantitatif.
Sehingga TJSL sebatas aktivasi sesaat
sudah harus tutup buku, diganti kegiatan
bermanfaat dan berkelanjutan.
Untuk itu, arahan Kementerian BUMN
yang disampaikan secara resmi melalui
surat dari Deputi Infrastruktur Bisnis
memfokuskan kegiatan TJSL pada tiga
sektor prioritas. Pertama, pendidikan.

arahan tegas bahwa program Tanggung

Hardjono, TJSL harus menjadi sikap dan

Kedua pelestarian lingkungan dan terakhir

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) harus

upaya yang dimiliki oleh setiap Insan PNM.

pengembangan usaha kecil menengah

berorientasi pembangunan berkelanjutan.

“Tak hanya dilakukan karena program dari

(UMK). “Namun tetap diberi ruang dan

Menurut Kepala Divisi Jasa Manajemen

perusahaan, sehingga diharapkan dapat

anggaran untuk kegiatan insidentil,” lanjut

dan Kemitraan PNM Mira Damayanti

memberikan manfaat untuk masyarakat

Wilham. Apa itu? Semisal bantuan bencana
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CSR PT PNM
alam, pandemi dan sebagainya.

sarana belajar bagi anak-anak keluarga

BTW, ada kegiatan terkait pemanfaatan

prasejahtera. Berupa bangunan atau ruang

sampah kah? Ada! Masuk kategori

tadi disempitkan cakupannya dengan

yang di dalamnya tersedia sarana belajar.

jangka pendek program lingkungan,

menyasar nasabah PNM Mekaar sebagai

Baik berupa buku bacaan, alat tulis hingga

diselenggarakan di Cirebon bekerja sama

subjek TJSL. “Dari segi penerima manfaat,

-yang terpenting- akses internet.

dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat.

Dalam lingkup PNM, ketiga prioritas

manajemen PNM mengarahkan kami

“Kami juga menyediakan pendamping

Persisnya menggagas bank sampah. Pada

sebagai lembaga keuangan ultra mikro, di

dan laptop, walaupun belum seluruhnya,”

November-Desember 2021 persiapan

mana ultra mikro identik dengan keluarga

sambut Eki, pelaksana harian TJSL PNM.

kelembagaan dan struktur, aktivasinya

prasejahtera. Jadi penerima manfaat fokus

Manfaatnya adalah, anak-anak bisa belajar

dimulai Januari 2022. “Di sini masyarakat

di keluarga prasejahtera, “ beber Wilham

di lingkungan sekitar rumah sementara

sudah action ,” kata Wilham.

kemudian.

orang tuanya bekerja mencari nafkah.

Dasar pemikirannya sederhana, dana
TJSL berasal dari keuntungan perusahaan.
Sementara keuntungan perusahaan

Oh ya, program pengolahan sampah

“Apalagi saat pandemi anak-anak lebih

ini berusaha dilebarkan Divisi JLM ke

sering di rumah,” lanjut Eki.

daerah lain, yakni Bantar Gebang, Bekasi,

Hasilnya menggembirakan, dari 100 titik

Jawa Barat. Kegiatan yang bekerja sama

berasal dari aktivitas bisnis di bidang

Ruang Pintar dari Aceh sampai Ambon,

dengan LSM Wasteforchange ini, hingga

ultra mikro. “Jadi keuntungan perusahaan

setiap hari Ruang Pintar didatangi 10-20

Februari, masih berupa assesment.

kembali lagi ke nasabah,” lanjut pria

anak. Jadi ada 1.000 – 2.000 anak setiap

Data lapangan menunjukkan bila

ramah ini.

hari yang dipintarkan Ruang Pintar.

nasabah PNM Mekaar di Bantar Gebang

Ruang Pintar

Kegiatan TJSL berikutnya dari sektor

sangat disibukkan dengan kegiatan

pelestarian lingkungan yang layak tampil

wirausaha ultra mikronya. “Jadi kita

Menurut Wilham, ada banyak kegiatan

adalah penanaman mangrove di pesisir

lebih ke memberikan pemahaman dulu.

yang sudah dikerjakan sejak tahun lalu.

pantai. Tepatnya di Mauk, Tangerang,

Pengolahan sampah erat kaitannya

Paling menonjol, dalam artian sesuai

Banten dan Karang Asem, Bali. “Pada

dengan kepedulian. Bila tidak peduli, tentu

kaidah CSV, di sektor pendidikan adalah

November 2021, PNM menanam 10.000

programnya sulit berjalan,” tegas Wilham.

Ruang Pintar. Apa itu? Ruang Pintar adalah

pohon,” tukas Eki.

Semangaat Kakaaak! ■

Kata dan Angka
di TJSL PNM 2022
Komposisi Program
TJSL: Kementarian
30%, PNM 70%
Pengelolaan
sampah di Bantar
Gebang, Bekasi.
Dimulai dari
menumbuhkan
kesadaran
masyarakat.

Ruang Pintar baru (50
titik, termasuk NTT
dan Papua), penguatan
di 100 titik
Penanaman Mangrove
di pesisir Jawa Timur
Kampung Peduli
Sampah
Penyediaan fasilitas
air bersih komunitas
nasabah PNM Mekaar
di Indonesia Timur

Menanam
10,000 pohon
mangrove di
2021, berlanjut
di 2022

Pengembangan UMK
di sektor agribisnis,
kolaborasi dengan
Universitas Padjajaran

Pengembangan Desa
Binaan Agrikultur
(pilot project di Garut,
Siantar, Tasik)
Bea Siswa karyawan
PNM Mekaar dari
keluarga pra sejahtera
Madani Entrepreneur
Academy, kompetisi
ide-ide kewirausahaan
pelajar SMK, lebih dari
300 peserta
Kampung Madani,
lintas divisi,
membentuk desa
binaan berekosistem
ultra mikro
Pemberdayaan
desa perikanan dan
hidroponik.
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Titik Baca PNM

Makin
Cendekia ala
PNM TIBA

Baca buku bikin pinter, tambah wawasan dan at the end
bikin kualitas individu melonjak ke next level. Tapiii,
hari gini masih ada enggak ya yang mau nenteng buku
tebel-tebel? Eits, enggak usah ditenteng, scan aja QR
code-nya. Maksudnya?

B

EGINI, zaman sekarang buku
juga berubah bentuk. Tadinya
versi cetakan sekarang sudah

berubah digital. Alhasil yang namanya
perpustakaan untuk bikin orang jadi
pinter bermetamorfosa jadi paperless.
Nah, itulah yang jadi dasar pemikiran
PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) menyiapkan Titik Baca (TIBA).
PNM TIBA adalah perpustakaan
digital yang dirilis awal Februari lalu
di kantor pusat, Menara PNM Jakarta.
Integrasi perpustakaan via gawai ini
adalah bukti nyata konsistensi PNM
untuk terus meningkatkan kompetensi,
transfer knowledge, serta memperkaya

pengetahuan bagi seluruh insan PNM.
Apalagi, “PNM TIBA dapat digunakan
FOTO-FOTO: DOK. PNM

PNM TIBA ikut membantu meningkatkan Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
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scan langsung deh muncul pilihan buku
dengan navigasi yang user friendly
untuk milih-milih konten buku.
“Radius baca, jarak 50-100 meter dari
titik tugu scan,” sambung Dewi Kusuma,
Corporate Communication Officer PNM
sembari menyebutkan aneka konten,
semisal ekonomi, agama, dan sebagainya.
Tidak hanya baca buku lo, video company

profile PNM juga bisa disimak di PNM
TIBA. Oh ya, saat ini PNM TIBA baru
tersedia di satu titik. Nantinya akan
tersedia beberapa titik di kantor pusat.

Buku Digital Interaktif
Selain cara akses yang supermudah,
ternyata PNM TIBA juga masih punya
kejutan. Apa itu? Buku-buku digital yang
ada tidak sekadar bisa dibaca. Namun
banyak fungsi interaktif yang bisa
dilakukan user seperti halnya pada buku
cetakan.
Paling sederhana, misalnya
memberikan pembatas buku sebagai
penanda halaman terakhir yang dibaca.
Oke juga untuk menandai beberapa hal
penting (marking) yang ditemukan saat
baca.
Makin asyik, karena user dapat
memberikan catatan kecil (note) atas
salah satu materi yang lagi asyik
dibaca. Mau lebih advance, mengutip
sebagian isi buku buat sumber literatur
saat buat paperwork, itu bisa banget.
PNM TIBA sendiri adalah hasil
kolaborasi PT PNM dengan PT Enam
Kubuku Indonesia. Perusahaan
Cukup arahkan fitur scan QR Code
smartphone ke tugu pindai (scan) PNM
TIBA yang tersedia (foto atas). Tugu
pindai juga berfungsi sebagai charging
station (foto bawah).

dengan mudah, menyesuaikan gaya

penyedia aplikasi perpustakaan

hidup digital masa kini. Sehingga

berbasis di Sleman, Yogyakarta.

diharapkan dapat meningkatkan minat

Satu hal penting dari Kubuku adalah

baca Insan PNM,” tegas Arief Mulyadi,

cara pandangnya terhadap literatur

Direktur Utama PNM.

digital. Yakni, tidak hanya dibaca

Pintar Cara Praktis
Cukup arahkan fitur scan QR Code

smartphone ke tugu pindai (scan) PNM
TIBA yang tersedia. Usai PNM TIBA di-

semata, namun semaksimal mungkin
menampung interaksi antara pembaca
dan buku. Seperti dialami saat baca
buku kertas.

Scan QR Code -nya, baca bukunya! ■
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Peresmian Menara PNM

Kantor Baru P
Semangat Baru

ER JANUARI 2022, kantor PNM pindah
gedung baru ke Menara PNM di Jalan
Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi,

Jakarta Selatan 12920. Ada suasana baru
dan semangat baru. Apa komentar rekanrekan kita yang bekerja di gedung baru ini?

Menara PNM, membawa semangat baru. .
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vibes-nya enak, nyaman, dan
kekiniaan. Fasilitasnya sudah mulai
lengkap. Akses transportasi ke
gedung baru agak sulit. Tapi tetap
semangat karena kantornya bikin
betah.

Choirul Akbar (Officer SPR)
Mulai gabung PNM: 01 Oktober
Elsy, Fachri, dan Elyssa. Vibes kantor yang fresh bikin semangat.

Ayu Siswaty (Staff POM)

2017
Senang dengan suasana kantor
baru. Bekerja menjadi fleksibel dan

Mulai gabung PNM:

Fachri Agusta Gumelar
(Staff PKU)

01 November 2021

Mulai gabung PNM:

banyak orang yang aware akan

28 Januari 2020

kebersihan kantor.

Kantor baru di Office One so

fun so good. Lokasi yang sangat

(+) Senang sekali bisa bekerja di

strategis dan juga dekat rumah aku

gedung kantor PNM yang baru.

xixi. Ambience juga sangat aesthetic

Suasana baru, fasilitas keren

dan fasilitasnya lengkap tapi kurang

(PNM Podcast, meeting room baru,

minimarket.

rooftop, dll). Fasilitas keamanan

nyaman. Semoga ke depannya lebih

Sapta Irwanto.
Bisa meningkatkan
produktifitas,
efisiensi, dan
efektifitas kerja.

(kartu akses lift dan pintu ruangan

Elyssa Nurulita
(Staff Pengelolaan dan
Pengembangan SDM)
Mulai gabung PNM: 07 Oktober
2020
Kantor baru memberikan vibes

divisi) dan juga protokol kesehatan
(scan Peduli Lindungi, fasilitas
swab, UKS, dll).
(-) Jarak dari lokasi rumah saya
lebih jauh, tapi tetap semangat
dan prepare waktu lebih pagi untuk
berangkat kerja.

fresh yang bikin semangat kerja naik.
Mungkin karena semua isinya baru
lokasi kantor yang cukup masuk ke

Elsy Pratiwi
(Officer Cormin SPR)

dalam dari jalan protokol, jadi harus

Mulai gabung PNM: 08 Maret 2021

kali yaaa.. hahahaha. Cuma karena

effort jalan kaki lebih jauh, nih.

Kantor baru PNM bagus banget,

Sapta Irwanto
(Kepala Bagian Divisi
Pengelolaan Bisnis Mekaar 1)
Mulai gabung PNM: 01 November
2011
Dengan memiliki kantor sendiri

FOTO-FOTO: DOK. PNM

menjadi suatu kebanggan bagi
kita semua. Lokasi kantor yang
strategis mempermudah kita untuk
mengaksesnya. Konsep creative

coworking space atau ruang kerja
bersama memberikan suasana
yang kondusif, kreatif, dan interaktif
sehingga dapat dirasakan banyak
manfaatnya untuk peningkatan
produktifitas, efisiensi, dan
efektifitas kerja. ■

Ayu dan Choirul. Fasilitasnya lengkap dan bekerja jadi lebih nyaman
Edisi 013 / 2022
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Profil Direktur Keuangan dan Operasional PNM
FOTO-FOTO: DOK. PNM

Ninis Kesuma Adriani

Perempuan
Harus Berani
Mengambil Peluang
Lama mengabdi di BRI
dan Pegadaian, kini ia
mengemban tugas baru
sebagai Direktur Keuangan
dan Operasional PNM. Apa
tipsnya agar perempuan
berani menjadi pemimpin?

N

secara lebih luas dan lebih efisien.
Menurut Ninis, tiga BUMN ini memang
punya bisnis yang sangat terkait ke mikro
dan ultra mikro. Dengan sinergi, layanan
ke ultra mikro akan semakin mudah.
“Kebetulan saat ini masing-masing punya
spesifikasi sendiri, dari PNM yang berfokus
ke ibu-ibu prasejahtera lewat Mekaarnya, Pegadaian dengan core berbasis
gadai, serta BRI yang sudah sangat lama

INIS KESUMA ADRIANI adalah

berkecimpung di bisnis mikronya. Jadi kalau

gambaran nyata “The right (wo)man

ketiga kekuatan itu disatukan hopefully akan

in the right place”. Mengawali karier

membentuk satu kekuatan yang lebih besar

di Bank BRI sebagai microfinance specialist

lagi untuk mencapai tujuan tadi,” ungkap

(2000), Ninis terakhir menjabat sebagai

perempuan kelahiran Solo, 56 tahun lalu ini.

Direktur Keuangan dan Perencanaan

Holding UMi akan memberikan berbagai

Strategis di PT Pegadaian sebelum diangkat

kemudahan dan biaya pinjaman dana

sebagai Direktur Keuangan dan Operasional

yang lebih murah dengan jangkauan

PT PNM (Februari 2022). Ketika kemudian

yang lebih luas, pendalaman layanan,

tiga entitas Badan Usaha Milik Negara

dan pemberdayaan masyarakat secara

(BUMN) ini bersatu membentuk Holding

berkelanjutan.

Ultra Mikro (Holding UMi), pengangkatan
Ninis tampaknya merupakan keputusan
tepat.
Ninis tentunya diharapkan mampu
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akhirnya bisa menjangkau masyarakat

Seni Keuangan
Sebagai “pendatang baru” di PNM, Ninis
menilai laporan keuangan PNM dapat

mewujudkan ekonomi kerakyatan yang

mencerminkan bisnisnya yang berkembang

menjadi visi Holding UMi ini. Tujuan awal

pesat selama lima tahun terakhir. Sebagai

Holding UMi adalah melayani nasabah

contoh, nasabah Mekaar yang pada tahun

UMi secara lebih luas sehingga pada

awal pembentukannya (2016) berjumlah
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Profil Direktur Keuangan dan Operasional PNM
400.000-500.000 orang, sekarang telah

The Best Chief Financial Officer dari

mengelola pekerjaan kita. Nah, mestinya

menjadi 11 juta orang. Jika dirata-rata,

Bisnis Indonesia Top BUMN Awards

rasa tanggung jawab kita sebagai seorang

pertumbuhannya per tahun mencapai

2020, dan The Best Chief Financial &

ibu bisa dicerminkan ke perusahaan

40%. Asetnya tumbuh seiring dengan

Risk Management Officer 2021 dari

tempat kita bekerja,” ujar Ninis.

jumlah nasabah. Sedangkan dari sisi laba

GRC Award 2021. Ninis menjadikan

yang beberapa tahun lalu masih di angka

penghargaan ini sebagai contoh bagi

puluhan miliar, pada tahun 2021 sudah

karyawan dan anak buahnya agar selalu

mencapai 845 miliar.

memberikan yang terbaik saat bekerja.

menurut Ninis perempuan harus mampu

“Apapun pekerjaan yang kita lakukan,

men-challenge dirinya sendiri. Harus tahu

Bidang keuangan memang selalu
menjadi passion-nya. Apa sih yang
menarik dari bidang keuangan itu sendiri?
“Di keuangan itu ada cash flow,

Arti Keluarga
Ketika masih dihadapkan pada keraguan,

lakukan yang sebaik-baiknya. Karena

kapan harus berlari dan kapan harus

nanti itu yang akan membuat trademark

melambatkan langkah atau “berjalan

kita. Kita mau dikenal sebagai orang yang

cepat” ketika harus mengurus anak.

dan cash flow itu kan darahnya

selalu bisa menyelesaikan pekerjaan

Bagaimana pun, pada akhirnya keluarga

perusahaan. Perusahaan mungkin bisa

dengan bagus, kalau dikasih pekerjaan

adalah tempat kita kembali.

mendapatkan laba, tetapi kalau tidak

bisa dipercaya,” kata Ninis.

dikelola dengan bagus laba ini makin

“Kita kerja mau setinggi apapun buat

Sebagai salah satu perempuan dengan

apa sih, kalau bukan untuk keluarga?

lama bisa habis. Bagaimana kita bisa

jabatan strategis di BUMN, Ninis juga

Orang mengejar karir setinggi itu pasti

mengelola keuangan agar sangat sehat

mendorong kaum perempuan untuk berani

buat keluarga, dan kedua buat masyarakat.

itulah seninya. Hasil dari bisnis ini kan

mengambil kesempatan untuk maju. Di

Keluarga itu buat saya cintanya

mulainya dari saat kita menghitung

Indonesia, kaum perempuan sebenarnya

unconditional, kalau orang lain kan belum

budget sampai kita melaporkan hasilnya

diuntungkan karena memiliki support

tentu,” kata Ninis yang suka mengisi waktu

dari sisi keuangan,” paparnya.

system yang bagus. Jika lingkungannya

luangnya di rumah dengan membaca.

Yang menarik, latar belakang
pendidikan Ninis adalah Sarjana Pertanian
Institut Pertanian Bogor. Jalan hidup
membawanya bekerja di bank

sudah mendukung, tinggal kita sendiri yang
harus berani dan percaya diri mengambil
peluang itu.

Ke depan jika masih dipercaya oleh
PNM, ia akan bekerja sebaik-baiknya
agar perusahaan ini bisa menjadi lebih

“Menurut saya perempuan

baik. Kebahagiaannya adalah jika mampu

sebagai account officer di bidang

itu memang terlahir sebagai

mencetak sebanyak mungkin calon

pertanian. Jadi, ia mempraktikkan

manajer yang tangguh.

direktur. Oleh karena itu, saat ini ia ingin

ilmunya di bidang pertanian

Gimana enggak, kalau kita

terus memberdayakan dan meningkatkan

sekaligus mempelajari bidang

tidak ada asisten rumah

kapasitas anak buahnya.

keuangan. Kebetulan di BRI

tangga, pekerjaan di rumah

ada fasilitas untuk

itu kayaknya 24 jam tidak

scholarship ke luar
negeri. Ninis mengambil

berhenti. Dan kita
harus punya

Sedangkan dari sisi pribadi, Ninis justru
tidak memiliki banyak keinginan karena
putri semata wayangnya sudah bekerja.
“Kalau secara pribadi saya sudah tidak

kesempatan itu untuk

planning yang

terlalu mengejar apapun. Sudah selesai lah,

memperdalam bidang

bagus untuk

kalau buat saya,” pungkasnya tersenyum. ■

finance and marketing
di State New York
University at Buffalo,
Amerika Serikat, hingga
meraih gelar MBA.

Perempuan
di Jabatan Strategis
Keandalannya di
bidang keuangan
kian diakui dengan
dua penghargaan

“Apapun pekerjaan yang kita
lakukan, lakukan yang sebaikbaiknya. Karena nanti itu yang
akan membuat trademark kita.
Kita dikenal sebagai orang
yang selalu bisa menyelesaikan
pekerjaan dengan bagus.”

diterimanya, yaitu
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Kisah AO Inspiratif

Nurfakhirah Rahmah

Baru setahun menjadi
Account Officer, kini
Nurfakhirah Rahmah telah
memiliki 766 nasabah di
Kabupaten Maros, Sulawesi
Selatan. Apa rahasianya?

FOTO-FOTO: DOK. PRIBADI

Senang
dengan
Nasabah
yang
Cerewet

Bahagia ketika mendampingi nasabah PNM Mekaar.

S

EBAGAI Account Officer (AO)
PNM Mekaar, Nurfakhirah
Rahmah diberi target merekrut

Pada September 2021, PNM ULaMM
bekerjasama dengan Universitas

dua nasabah baru setiap hari. Bagi

Hasannudin Makassar mengadakan

AO yang masih baru, target ini tentu

pelatihan klasterisasi sektoral olahan

terasa berat. Namun Rahmah -sapaan

hasil laut untuk nasabah Mekaar

akrabnya- meyakini bahwa pelatihan,

di wilayah Dusun Kuri Caddi, Desa

pendampingan, dan pertemuan

Nisombalia, Kabupaten Maros. Rahmah

mingguan yang dijalaninya bersama

yang mendampingi dua kelompok

Senior Account Officer (SAO) akan

nasabah diminta mengolah limbah

memberinya modal yang kuat untuk

cangkang kepiting hasil tangkapan

bekerja.

nelayan di Pantai Kuri Caddi menjadi

Hanya empat bulan setelah

usaha yang bernilai. Kini, limbah

bergabung sebagai AO Mekaar, ia

cangkang kepiting telah berubah

berhasil mencetak capaian target

menjadi kerupuk cangkang kepiting

NOA (number of account) terbanyak

yang merupakan cemilan khas Pantai

di Cabang Maros, yaitu 49 nasabah

Kuri Caddi.

pada Juni 2021. Prestasi lainnya
adalah kemampuannya menyelesaikan
masalah di lapangan, seperti

Suka duka
Pekerjaan di lapangan menurut

menangani nasabah yang menunggak

Rahmah lumayan menantang, karena

angsuran mingguan.

harus menghadapi nasabah dengan

“Misalnya usahanya enggak lancar,

berbagai persoalannya. Nasabah yang

sehingga belum bisa membayar

tidak mampu membayar angsuran,

angsuran. Saya kunjungi dia tiap
hari. Berapa yang bisa dia bayar
supaya cukup angsurannya. Jadi

hanya sekali ditemuinya.
Dalam situasi seperti ini, mekanisme
kelompok tanggung renteng akan

Mingguan), angsurannya sudah

diterapkan sementara (jika ada

mencapai target,” jelas AO yang

nasabah yang berhalangan hadir

bertugas di Kabupaten Maros,

saat PKM), atau selamanya (jika

Sulawesi Selatan ini.

nasabah kabur). Sistem tanggung

tergerak untuk memberi motivasi
pada nasabah agar usahanya lebih
berkembang, dan berdiskusi apa yang

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani

bahkan kemudian menghilang, bukan

waktu PKM (Pertemuan Kelompok

Rahmah mengaku selalu
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bisa dijadikan usaha lagi.

renteng ini diterapkan, lantaran untuk
mendapatkan pinjaman dari Mekaar
nasabah tidak dikenakan jaminan.
Bagi Rahmah, semua masalah selalu

Kisah AO Inspiratif
ada jalan keluarnya. Tak terkecuali di
PNM Mekaar. Dalam PKM yang wajib

BIODATA

dihadiri nasabah, selalu dilakukan

Nama Lengkap: Nurfakhirah Rahmah

absensi, pembinaan usaha, dan

Pekerjaan: Account Officer Wilayah Maros

penagihan angsuran.

Tempat/Tanggal Lahir:

“Kan (penagihan itu) ada tata caranya,

Kabupaten Maros, 7 Agustus 2001

jadi penagihan angsuran itu tidak susah.

Pendidikan: SMAN 4 Bantimurung,

Dan saya punya tim yang ketat. Kita

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

kompak dan solider. Kalau menghadapi

Hobi: Tata Rias, Bulutangkis

nasabah yang bermasalah pasti dibantu
sama tim, saya tidak sendiri,” ujar
perempuan yang kini memegang 766
nasabah ini, merendah.
Ia justru sangat menikmati acara
rutin seperti PKM. Bagi Rahmah, para
ibu anggota Mekaar sudah seperti
keluarganya sendiri. “Senanglah,
ketemu sama ibu-ibu yang cerewet-

Prestasi:
Juara 1 Kreatif Daur Ulang Limbah,
SMAN 4 Bantimurung, Maros
Juara 2 Ganda Putri Bulutangkis
Antarsekolah, SMAN 4 Bantimurung, Maros
Capaian NOA tertinggi di Maros (Juni
2021)
Penyelesaian masalah di lapang

cerewet,” selorohnya. “Bisa silaturahim,
menambah kenalan, mendapat
pengetahuan….”

Ingin menjadi SAO
Setelah bergabung dengan PNM
Mekaar sejak Februari 2021, Rahmah
merasa menjadi lebih mandiri,
lebih berani, lebih menguasai dunia
pembiayaan, dan tentunya dapat
membantu perekonomian keluarga.
Anak ketiga dari lima bersaudara ini
selalu mengingat pesan ibundanya saat
bekerja, yaitu agar selalu ramah dan
bersemangat saat bekerja.

Tips Menggaet Nasabah Baru
MENDAPATKAN 766 nasabah

Membentuk kelompok baru di

dalam setahun bukan hal yang

daerah terpencil.

mudah, tetapi bisa dilakukan. PNM

Meminta referral (rujukan)

telah membekali para AO-nya

dari kelompok-kelompok

dengan pelatihan tentang masalah

yang sudah ada sebelumnya.

pembiayaan. Rahmah punya

Memaparkan keunggulan

tips-tips khusus dalam menggaet

Mekaar saat sosialisasi,

nasabah baru:

misal bunganya rendah, ada

Menyasar daerah-daerah
terpencil yang belum digarap PNM.

tunjangan-tunjangan, libur
angsuran, dll. ■

Rahmah juga terus berusaha
meningkatkan arahan dari atasan dan
memaksimalkan target. Ia tengah
mengincar sertifikasi dan jabatan

Senior Account Officer (SAO) di PNM. Ia
mengagumi sosok Arief Mulyadi, Direktur
Utama PNM yang juga mengawali
kariernya sebagai AO. Dengan kerja
keras, Rahmah optimis jabatan SAO akan
segera diraihnya.
“Semoga satu tahun lagi saya bisa
mencapai posisi ini, dan tiga tahun lagi
menjadi kepala cabang,” harapnya.
Dengan karakternya yang luwes dan
aktif mencari solusi, bukan tak mungkin

Rahmah (keempat dari kiri) bersyukur karena memiliki tim AO yang kompak

harapannya akan segera tercapai. ■
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Info Internal

Yuk, Ciptakan
Green Office!
Salah satu cara menciptakan
green office adalah dengan aktif
mengurangi emisi karbon
di lingkungan kantor.
Begini caranya!

E

ILUSTRASI: WOODHOUSE/SHUTTERSTOCK

MISI karbon adalah gas hasil

terapkan sehari-hari di kantor. Istilahnya

pembakaran bahan bakar fosil,

menciptakan green office, kantor yang

seperti bensin, solar, atau batu

bara. Saat ini, sebagian besar energi yang
digunakan untuk mendukung kehidupan
sehari-hari masih sangat bergantung
pada bahan bakar fosil ini. Misal, listrik
di Indonesia saat ini sekitar 60% berasal
dari pembangkit listrik yang berbahan

Mengurangi emisi
kabon secara tidak
langsung bisa
mengurangi dampak
buruk pada kehidupan
bumi dan seisinya.

Hemat Listrik
Mengurangi penggunaan listrik bisa
membantu mengurangi beban listrik
PLN. Ini akan mengurangi pemakaian
bahan bakar fosil sebagai bahan bakar
pembangkit listrik, sehingga bisa

bakar batu bara.

mengurangi emisi karbon. Hal-hal yang

Emisi karbon merupakan salah satu

ringan yang bisa kita lakukan misalnya;

faktor pendorong percepatan pemanasan
global. Pemanasan global dampak

ramah lingkungan.

Jadi, mengurangi emisi kabon secara

mematikan lampu ruangan yang tidak

buruknya terhadap lingkungan hidup

tidak langsung bisa mengurangi dampak

terpakai, mematikan alat listrik saat tidak

sangat luar biasa. Mencairnya es di

buruk pada kehidupan bumi dan seisinya.

dipakai (bisa menggunakan stop kontak

kutub, rusaknya habitat hutan alami yang

Kita sebagai penghuni bumi wajib

yang ada saklar on/off-nya), mencabut

menjadi sumber oksigen bumi. Hutan

menjalankannya (mengurangi emisi

charger, karena charger yang tak terpakai

mengubah CO2 (karbondioksida) menjadi

karbon), dimulai dari hal yang ringan dan

tetap mengonsumsi listrik. Lebih jauh

O2 (oksigen). Pola iklim yang menjadi

dimulai dari individu. Apa yang bisa kita

lagi, kita dapat mengusulkan ke kantor

kacau, sehingga berpengaruh pada

lakukan untuk itu? Berikut ini langkah-

untuk memakai lampu hemat energi. Dan

panen bahan pangan. Dan lain-lain.

langkah nyata yang langsung bisa kita

sebagainya.
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Info Internal

Hemat Air
Bijak menggunakan air di fasilitas
kantor. Misal saat cuci tangan di
wastafel, matikan keran saat kita
sedang membasuh tangan dengan
sabun dan nyalakan kembali saat kita
akan membilas tangan. Cara ini sangat
efektif untuk menghemat penggunaan
air di perkantoran. Saat ini, konsumsi air
di perkantoran banyak menggunakan
energi listrik untuk menyedot maupun
mendistribusikan air di dalam gedung.
Jika konsumsi air berkurang, bisa
membantu mengurangi beban listrik.

Paperless
Membiasakan diri untuk paperless,
atau beralih ke dokumen elektronik.
Hanya mencetak dokumen yang benarbenar penting. Dokumen softcopy bisa

Memisahkan sampah menjadi salah satu langkah nyata mengurangi emisi karbon.

Tak Hanya Kurangi Emisi

disimpan di cloud (misal, Google Drive,

SELAIN mengurangi emisi karbon di

One Drive, dan lain-lain) untuk bertukar

kantor, kita juga bisa menciptakan

Taruh Tanaman dalam
Ruangan

dokumen dengan rekan kerja. Gunakan

lingkungan kantor yang eco-friendly

Tidak sekadar cantik, tanaman

aplikasi catatan di gadget dibanding

alias bersahabat dengan lingkungan,

di dalam ruang kerja juga bisa

sticky note. Kurangi pemakaian tisu.

yaitu dengan:

membantu meningkatkan produksi

Bahan baku utama kertas adalah
kayu dari pohon di hutan. Semakin
banyak konsumsi kertas maka akan

Pilah Sampah
Pisahkan sampah organik, plastik,

oksigen di dalam ruangan. Dengan
adanya tanaman, kualitas udara
di dalam kantor jadi lebih baik.

semakin banyak pohon yang ditebang.

botol, dan elektronik atau sampah

Beberapa tanaman yang cocok

Artinya, jika konsumsi kertas berkurang

yang mengandung bahan kimia

untuk diletakan di kantor antara lain

maka kemungkinan penebangan pohon

lainnya agar lebih mudah memilah

lidah mertua, sirih gading, spider

juga bisa dikurangi.

sampah yang bisa didaur ulang.

plant, peace lily, atau palem. ■

Bawa Peralatan Makan Sendiri

Sampah organik bisa diubah menjadi
pupuk tanaman. Sampah plastik
bisa diubah menjadi ecobrick. Untuk

membawa tempat makan sendiri

jenis sampah elektronik, kirimkan ke

yang bisa dipakai ulang. Hal ini akan

NGO atau lembaga terkait yang bisa

mengurangi penggunaan bungkus

menampung.

FOTO-FOTO: SHUTTERSTOCK

Biasakan take away dengan

makanan dan minuman sekali pakai
yang terbuat dari kertas, plastik,
dan styrofoam. Pada saat proses
produksi, ketiganya menghasilkan
emisi karbon. Plastik paling tinggi,
sementara styrofoam paling rendah.
Namun styrofoam susah terurai di
tanah sehingga bisa menjadi sampah
abadi. ■
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Kisah Nasabah PNM ULaMM
ramah memaparkan layanan Qianzy
Laundry miliknya.

Kualitas Kunci Sukses
Defi memulai kucekan laundry-nya
di tahun 2017 dengan modal sendiri.
“Sewaktu sudah berjalan saya kekurangan
dana. Perlu untuk beli mesin cuci dan
setrika. Akhirnya saya pinjam dari PNM
Mekaar Rp 2 juta,” tutur kelahiran Maret
1992 menceritakan awal perjumpaan
dengan PNM Mekaar.
Saat pertama melangkah diakui Ibu
dua anak ini tidak mudah. Pertama,
market belum teredukasi, “Laundry itu
apa ya?,” katanya menirukan respons
calon customer. Kedua, daerah tempat
dia tinggal juga dianugerahi air melimpah,
sehingga urusan cuci mencuci warga
tinggal mampir ke kali yang mengalir air
jernih.
Lalu bagaimana mengatasi tantangan
itu? Menurutnya, kualitas cucian jadi
pembeda! “Saya pertahankan cara cuci
yang bersih banget. Yang awalnya buluk
banget saya cuci berkali-kali biar bersih,

cling gitu,” katanya. Alhasil kebutuhan cuci
cling mulai terbentuk di benak customer
dan orderan pun mulai merangkak.

Kala Cucian
Jadi Pendapatan

Maka Defi pun memutuskan hijrah lokasi
usaha -sekaligus rumah- dari tempat
tinggal orang tuanya ke rumah kontrakan
di desa tetangga pada 2018. “Saya
pengen mandiri, apalagi di tempat orang
tua, saya jemurnya di atas. Capek kan naik
turun,” lanjut Defi seraya menegaskan bila
brand Qianzy Laundry dirilis pertama di
tempat baru tersebut.

Jadi pionir, kenapa tidak?
Meski awalnya dianggap
mustahil, ditentang keluarga
dan dicibiri tetangga, namun
semangat pantang mundur
membuat seorang perempuan
asal Pemalang menjadi
pengusaha laundry sukses.
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D

I RUMAH KONTRAKAN
sekaligus lokasi usahanya yang
asri di kaki Gunung Slamet,

Promosi Digital Melapis Tradisional
Setelah hijrah, usaha Defi lebih
berkembang, semakin maju dan terkenal.

Kecamatan Pulosari, Kabupaten

Apalagi ia pun memberi target orderan

Pemalang, Jawa Tengah, Defi Fitrika

pada karyawannya -satu orang- yang

tampak tekun mengurusi potong

berasal dari kampung sebelah. “Di

demo potong cucian. “Macam-macam

kampungnya sulit air, maka setiap dia

layanan laundry-nya. Ada cuci satuan,

pulang, saya minta cari orderan cucian

kiloan, cuci sepatu, karpet, tas, bed

yang harus dibawa besok pagi saat masuk

cover sampai boneka,” tukas Defi

kerja,” tambah perempuan lulusan salah

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani
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Kisah Nasabah PNM ULaMM

Ada cuci satuan, kiloan, cuci sepatu,
karpet, tas, bed cover sampai boneka.

satu SMK di Jakarta ini.
Tak lupa, ia meminta karyawannya

Mesin cuci, setrika uap, lokasi usaha di
back-up PNM.

“Saya masuk asosiasi untuk
menambah wawasan sekaligus

memanfaatkan Whatsapp untuk

meningkatkan status laundry saya jadi

mendukung promosi via akun Facebook

premium,” bebernya.

dan Instagram yang Defi kelola. Namun

Lo kok bisa naik status? Iya, karena

Layanan jemput-antar untuk mengikat
hati konsumen.

Milestone

Bersama PNM
2017 pinjam Rp 2 juta, beli mesin
cuci (14 kg), setahun lunas.

begitu, Defi masih merasa bila promosi

di perkumpulan tersebut, selain ada

2018 pinjam lagi, beli setrika uap

paling efektif melalui mulut ke mulut.

berbagai seminar tentang bisnis

(Rp 3 juta) gantikan setrika listrik.

“Di sini masih jarang orang yang punya

laundry juga ada program sertifikasi.

Setrika uapnya ada dua; elektrik dan

handphone (baca: smartphone), sepuh-

Saat ini Qianzy sudah punya sertifikasi

menggunakan boiler.

sepuh gitu kan. Yang muda-mudanya

untuk melayani Rumah Sakit.

2019 lunas, sempat terpikir tidak

merantau di luar kota,” tambahnya

Masih ada? Ada dong, Defi pun

mengajukan pinjaman karena semua

belajar membuat chemicals laundry

keperluan sudah terpenuhi. Namun,

sendiri. Sebutlah deterjen, sabun cuci

beberapa saat setelah lunas, salah

orderan menderas saja, tapi juga

hingga pengharum cucian. “Nanti saya

satu mesin cuci rusak.

secara bisnis bagaimana brand Qianzy

ingin bikin sabun, deterjen, parfum

2020 pinjam Rp 3,5-4 juta, beli mesin

Laundry bisa lebih berkembang.

sendiri. Namanya Qianzy Chemicals.

cuci berkapasitas lebih besar (16 kg).

Maka, ibu yang punya semboyan

Saya ingin jadi grup atau CV gitu.

2021 menjadi nasabah Mekaar Plus,

hidup “Sukses bukanlah kebetulan.

Semoga terlaksana,” harap Defi.

pinjaman buat bayar kontrakan.

menganalisis konsumen.
Pastinya, Defi tidak melulu berpikir

Terakhir, guna memperkuat line

Karena catatan performa di Mekaar

keras, pembelajaran, pengorbanan,

up human resources-nya, ia berhasil

Plus bagus, Defi didaftarkan masuk

perjuangan, keberanian dan keyakinan”

membujuk suaminya untuk resign dari

ke ULaMM Pantas (plafon Rp 7 juta).

ini tidak alergi untuk membuka

tempat kerjanya dan membantu Defi

wawasan dan mengeksplor gagasan.

di Qianzy Laundry. “Suami saya kerja

Kesuksesan terbentuk dari kerja

Catatan: Defi boleh dibilang nasabah

di koperasi sebagai pimpinan unit.

sangat tertib. Kewajiban mencicil

Chatat.id, aplikasi pos dan pencatatan

Biasa mengelola uang miliaran untuk

tidak pernah luput malah lebih cepat

keuangan untuk UMKM, “Ini difasilitasi

mengembangkan usaha orang. Tapi,

bayar. Misalnya, pinjaman Mekaar Plus

PNM,” tegas Defi. Selanjutnya, ia

bagaimana dengan usaha sendiri? Kok

dilunasinya dalam 23 minggu (23 kali

bergabung di Ikatan Laundry Indonesia,

tidak dibantu…?” tutup Defi dengan

bayar). Makanya tidak mengherankan

sebuah asosiasi para pengusaha jasa

senyum lebar.

bila ia cepat naik kelas dari Mekaar Plus

Misalnya, mengikuti pelatihan

cuci di Indonesia.

Semoga makin lancar! ■

ke ULaMM Pantas. ■
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Kisah Nasabah PNM Mekaar

Berawal Dari Gorengan
Tambah Berkah di Ramadan
Ismawati, ibu dari tiga anak,
memulai langkah bersama
PNM Mekaar lima tahun
lalu. Berawal modal usaha
dua juta rupiah, kini omset
usaha kulinernya 1,3 juta
rupiah per hari.

B

ILA berniat membuka usaha,
langkah pertama yang harus
dilakukan adalah mengidentifikasi

bekal keahlian apa yang sudah dimiliki.
Sebab, dengan memanfaatkan keahlian
pribadi, setidaknya ada dua hal yang
didapat. Satu, independensi alias tidak
bergantung pada orang lain. Kedua,

passion atau gairah dalam menghadapi
segala dinamika usaha yang tak kunjung
padam.

Berawal Gorengan
Hal berikutnya, baru menyangkut
permodalan. Seperti strategi bisnis
Ismawati, warga Jalan Wonoayu,

Seiring waktu berjalan, langkah awal

dua belas ribu rupiah. Sehari bisa

dijadikan pondasi saat mau

ini meletupkan gairah Ismawati dalam

habis kurang lebih empat puluh porsi,”

berwirausaha. “Setelah mendapat modal

meningkatkan skala usaha. Maka, ia pun

girangnya sembari menyebut omset per

dari PNM Mekaar sebesar dua juta

mengoptimalkan kemampuan masaknya

hari bisa bermain di angka Rp 1,3 juta.

rupiah, saya membuka usaha gorengan,”

untuk mendorong roda bisnis kulinernya

Nah, bila dikalikan dua puluh hari kerja

tutur Ismawati mengenang awal

lebih cepat. Ismawati kemudian memilih

saja, Ismawati bisa memutar uang Rp 26

berjualan di 2017.

rujak cingur sebagai produk unggulan

juta, luar biasa!

untuk menggantikan bakwan cs. “Agar

Alhasil, sebagai orang tua tunggal,

pehobi masak. Selain itu cemilan

lebih maju dan tampak berbeda,” ujar

Ismawati merasa berkecukupan untuk

khas Indonesia ini juga punya tingkat

Arek Suroboyo kelahiran 1976 ini.

menghidupi keluarganya. Indikator

Gorengan, hal mudah bagi seorang

penerimaan tinggi di lidah konsumen.
Tak pelak, sebagai awalan, tahu,

Kesejahteraan Meningkat

termudah, ketiga anaknya terus
melanjutkan pendidikan. Anak pertama,

tempe, bakwan dan lainnya cukup

Faktanya mengejutkan! Rujak cingur

Ainur Rochmah, sudah bekerja sebagai

untuk memutar roda bisnis Ibu tiga

Ismawati laris manis diminati penikmat

suster di salah satu rumah sakit umum

anak ini.

kuliner khas Surabaya. “Seporsi harganya

di Sidoarjo. Anak kedua, Muchammad
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Rungkut, Surabaya, hobinya memasak

Sebelum ikut PNM Mekaar modal pas-pasan. Setelah ikut, modal belanja bertambah.

Kisah Nasabah PNM Mekaar

Momen
Keberkahan
Ramadan

campur dan gorengan sebagai Ramadan

best seller.
Jadi, meski ia tidak meningkatkan
harga jual, setiap momen Ramadan
memberinya rezeki lebih lantaran
penambahan omset dari variasi menu

KEGEMILANGAN Ismawati dalam

masakan yang dijual. “Alhamdulillah,

mengemban amanah keluarga juga

selama Bulan Ramadan membawa

terlihat saat Bulan Ramadan. Kelihaian

berkah bagi keluarga. Usahanya lebih

memasaknya jelas-jelas memberi ruang

meningkat dari bulan biasanya,” ucap

gerak besar untuk mengakomodasi

lulusan sekolah menengah pertama ini

permintaan konsumen.

dengan penuh rasa syukur.

Buktinya, rujak cingur hadir bersama

Penerima plafon pinjaman PNM

aneka hidangan lain yang punya nilai jual

Mekaar sebesar Rp 7 juta ini juga tak

lebih di saat bulan puasa. “Setiap bulan

berhenti berharap pada PT PNM agar

puasa, saya ada masakan matengan.

senantiasa mendukung usahanya.

Rawon, lodeh, sarden, urap-urap, dan

“Supaya PNM Mekaar bisa ngasih modal

jenis olahan ikan-ikanan, “ katanya

usaha lebih banyak lagi,” pintanya.

panjang lebar tak lupa menyebut es

Aamiin…! ■

Sudah lima kali mendapat bantuan, PNM
Mekaar bisa membuat usaha saya maju.

Firdaus, membantunya jualan
sembari ikut mengelola kolam
pancing dan anak ketiga, Putri Ayu
Lestari, melanjutkan pendidikannya
di pondok pesantren.
Kesimpulan dari sepak terjang
perempuan bermotto hidup “Berbuat
baik lah tanpa perlu alasan” ini adalah
kolaborasi antara keahlian individu,
permodalan, dan kejelian dalam
memasarkan produk menghasilkan
peningkatan tingkat kesejahteraan
keluarga secara signifikan.

Alhamdulillah, lanjutkan dan selalu
semangat! ■

Rujak cingur Ismawati laris manis diminati
penikmat kuliner khas Surabaya.

Kerja cerdas Ismawati berbuah
kebahagiaan keluarga.
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PNM Club

PNM Badminton

K

ALAU sudah hobi, apapun akan
dilakukan meskipun harus rela
menjalankan protokol kesehatan

yang cukup ketat. Itulah yang dilakukan
Fella Fallah Akbar, karyawan di Divisi
SPR.
Saat pembentukan PNM Club, masingmasing klub seperti badminton, futsal,
runners, dan sebagainya memberi
informasi siapa yang mau masuk
keanggotaan. Komunitas dari setiap
divisi lalu mengajukan anggotanya yang
ingin bergabung. Setelah itu anggota
yang berminat dikumpulkan dalam
satu grup WA, hingga Club Badminton
terbentuk lagi.
“Sebelum kita pindah gedung,
beberapa anak perusahaan dan divisi
sebenarnya tetap latihan, walaupun

enggak bareng. Kadang di grup suka ada
yang sharing kalau mereka sudah latihan,
atau sharing foto-foto lagi latihan,” kata
Fella, yang lalu bersedia menjadi Ketua
Club Badminton PNM.
Sampai menjelang akhir 2021, anggota
klub berlatih setiap Selasa. Latihan
biasanya diawali dengan pemanasan, lalu
dilanjutkan dengan bertanding bersama
anggota dari anak perusahaan PNM.
Jumlahnya setiap kali latihan antara
10-20 orang. Latihan selama 2-3 jam ini
tentunya dilakukan dengan menerapkan

Siap Berlatih

Mandiri

Di tengah pandemi dan segala keterbatasan, Club
Badminton tetap berupaya latihan rutin secara mandiri.

prokes ketat.
Begitu awal tahun ini kantor pindah ke
Menara PNM, Kuningan, Jakarta Selatan,
situasinya belum memungkinkan untuk
berlatih kembali. “Kalau situasi sudah
kondusif kami pasti akan latihan lagi.
Sekarang kami masih mencari lapangan
di dekat Menara PNM,” ujar Fella.

Program kerja
Secara struktur organisasi sebenarnya
Club Badminton PNM belum terbentuk.
Pertama, karena belum bertatap muka
dengan anggota yang lain karena kantor
masih menetapkan WFH. Kedua, Fella
mengajukan diri sebagai pengurus
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PNM Club

Latihan mandiri
Apa mau dikata, awal tahun ini
COVID-19 varian Omicron menghadang.
Kantor pun memberlakukan pembatasan
jadwal WFO menjadi 20%, sehingga
anggota klub kesulitan menyamakan
FOTO-FOTO: DOK. PNM, DOK.PRIBADI

waktu untuk latihan.
Dengan situasi yang serba terbatas,
Club Badminton PNM sebisa mungkin
mencoba untuk latihan. Ketika klub tidak
dapat menggelar latihan rutin, umumnya
anggota latihan sendiri-sendiri.
Terkadang, anggota nimbrung latihan
dengan anak perusahaan seperti MBM
Anggota klub sebelumnya berlatih setiap Selasa sepulang dari kantor.

(Mitra Bisnis Madani) dan MUM (Mitra
Utama Madani).

klub sekadar untuk menghidupkan lagi

turnamen badminton lingkup kecil dulu,

komunitas yang sudah dibentuk sejak

tingkat pusat dulu. Tapi saya juga belum

lapangan. Untuk latihan pun kita sendiri-

lama. Yang penting, anggota bisa latihan

ngobrol lebih jauh, sih. Mengingat masih

sendiri saja, tanpa pelatih. Kadang ada

lagi secara rutin.

kayak gini keadaannya, entah akan

anggota yang mainnya jago, atau yang

terealisasi atau enggak,” sambung pria

senior, mereka suka sharing trik-trik

yang disusun saat diangkat menjadi

yang sudah bergabung di PNM selama

permainan. Kalau sering latihan, pasti

Ketua Club Badminton adalah latihan

1,5 tahun ini.

ada pelajaran yang bisa diambil. Itu

Itu sebabnya program kerja pertama

“Saya sekarang ini juga belum mencari

rutin. Program kerja berikutnya adalah

biasanya berproses, tiap orang jadi lebih

pertandingan persahabatan dengan

bagus karena terus latihan,” jelas pemilik

perusahaan lain, dan mengadakan

NIK 24377.11.20 ini

turnamen badminton antarkaryawan.

Tidak ada persyaratan khusus untuk

Menurut Fella, Direktur Bisnis PNM

karyawan yang ingin bergabung di klub

kala itu (sekarang Direktur Kepatuhan

ini. Mereka patungan untuk membayar

dan Manajemen Risiko), Pak Kindaris,

sewa lapangan. Untuk saat ini semua

sebenarnya menugaskan dirinya untuk

berjalan lancar, walaupun anggota

mengadakan turnamen badminton

klub berharap ke depannya lapangan

seluruh Indonesia. Dengan turnamen

badminton bisa di-support oleh kantor.
Bergabung dengan Club Badminton

tingkat nasional, diharapkan subcabang

PNM diakui Fella memberi banyak

yang telah tersebar di seluruh Indonesia
bisa turut mengirimkan perwakilan.
Namun, wacana tersebut menjadi
pekerjaan rumah yang cukup besar bagi
dirinya. Sebab untuk menyelenggarakan
turnamen tingkat nasional, tentunya
harus mempertimbangkan akomodasi
bagi pemain dari daerah. Belum lagi jika
terjadi hal-hal tidak terduga lainnya.
Di masa pandemi seperti sekarang,
menurutnya persiapan penyelenggaraan
event tingkat nasional akan lebih ekstra.
“Mudah-mudahan di pertengahan tahun
saat ultah PNM, saya bisa mengadakan

“Kerjaan udah banyak,
rasanya kalau ada hobi
atau kegiatan lain pasti jadi
enggak mumet. Pasti jadi
semangat kerja. Pinginnya
habis pulang kerja langsung
latihan badminton,””
Fella Fallah Akbar

Ketua Club Badminton PNM

manfaat. Terutama, untuk mengurangi
stres akibat beban pekerjaan. “Kerjaan
udah banyak, rasanya kalau ada hobi
atau kegiatan lain pasti jadi enggak
mumet. Pasti jadi semangat kerja.
Pinginnya habis pulang kerja langsung
latihan badminton,” selorohnya.
Yang tak kalah penting tentunya,
meningkatkan silaturahmi dan
menambah teman. Yang satu ini tentu
menjadi harapan semua karyawan.

Semoga PNM Club segera dapat
beraktivitas normal seperti sediakala! ■
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Bugar Sehat

FOTO:DOUCEFLEURS/SHUTTERSTOCK

5 Gerakan

Senam Pergelangan
Bagi yang seharian duduk dan mengetik di komputer,
jangan lupakan senam pergelangan tangan berikut ini.

S

Melemaskan tangan
Masih dengan posisi tangan

yang sama. Posisikan pergelangan
tangan kanan ke arah bawah, lalu tarik
jari ke arah tubuh menggunakan tangan
kiri secara perlahan. Tahan selama 3-5
detik, dan lepaskan. Lakukan bergantian
dengan tangan kiri, ya!

4

Desk press
Senam desk press bisa dilakukan

ESIBUK apapun, pastikan untuk

telapak tangan menghadap ke atas,

menyempatkan waktu melakukan

kemudian bolak-balik telapak tangan

sambil duduk di sela-sela waktu bekerja.

senam pergelangan tangan.

secara bergantian selama 3-5 detik.

Cukup tempelkan kedua telapak tangan di

Terutama buat kamu yang sering duduk di
depan komputer dan mengetik seharian.
Duduk dan mengetik terlalu lama dapat
menyebabkan cedera telapak tangan, lo!
Yuk, ikuti gerakan senam pergelangan
tangan berikut:

1

3

Memutar telapak tangan
Pertama, rapatkan lengan

2

Menekuk pergelangan
tangan

bagian bawah meja. Tekan meja seakan
kita akan mengangkatkan. Tahan selama
5-10 detik, dan lepaskan.

Selain memutar, kita bisa
melakukan senam menekuk pergelangan
tangan. Ambil posisi tangan lurus ke

5

Posisi berdoa
Terakhir adalah posisi berdoa.

depan; seperti vampir. Lalu, gerakkan

Ambil posisi duduk bersila dan rapatkan

pergelangan telapak tangan menekuk

telapak tangan di depan dada; seperti

ke atas dan bawah secara bergantian.

gerakan yoga. Turunkan tangan secara

ke badan lalu tekuk siku ke depan

Lakukan secara berulang untuk

perlahan. Tahan selama 5-7 detik agar

membentuk sudut 90 derajat. Posisikan

melemaskan otot yang kaku.

otot tangan rileks. ■
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Bugar Sehat

Susu Almond vs Susu Kedelai

Mana yang Lebih Sehat ?

Selain susu sapi, minum susu almond dan susu kedelai juga baik untuk memenuhi
kebutuhan nutrisi harian selama berpuasa. Tapi, mana yang lebih sehat, ya?

S

ELAIN mengonsumsi makanan

menurunkan berat badan, dan

bergizi, kita juga harus minum

menyehatkan jantung.

minuman sehat agar puasa

Sayangnya, susu almond tergolong

Minum susu kedelai saat berpuasa
bermanfaat untuk meningkatkan daya
tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Tapi,

lancar seharian. Dua minuman sehat

rendah kalori dibandingkan jenis susu

pastikan untuk tetap berhati-hati pada

yang cocok untuk sahur adalah susu

lainnya. Sehingga, disarankan untuk

reaksi alergi setelah minum susu kedelai,

almond dan susu kedelai. Termasuk

tetap mengonsumsi makanan bergizi

ya!

jenis susu nabati, susu almond dan susu

lainnya, guna memenuhi kebutuhan

kedelai memiliki kandungan nutrisi serta

nutrisi harian agar lancar berpuasa

manfaat baik untuk tubuh.

seharian.

Kira-kira, mending minum susu almond
atau susu kedelai, ya, saat sahur dan
berbuka puasa?

Susu Almond
Terbuat dari kacang almond yang
dihaluskan, susu almond mengandung
protein, vitamin, serat, dan antioksidan.
Susu almond juga mengandung

Kesimpulan
Sebenarnya, baik susu almond maupun
susu kedelai sama-sama menyehatkan

Susu Kedelai

tubuh. Hanya saja, disarankan membaca

Dibandingkan dengan susu nabati

informasi gizi pada label kemasan

lainnya, kandungan nutrisi susu kedelai

sebelum mengonsumsi. Pastikan

paling mirip susu sapi rendah lemak.

tetap mengonsumsi makanan bergizi

Susu kedelai mengandung sumber

seimbang, guna memenuhi nutrisi harian

protein, karbohidrat, serat, lemak baik,

selama menjalankan ibadah puasa. ■

serta berbagai vitamin dan
mineral.

asam lemak tak jenuh
tunggal yang berfungsi
untuk menurunkan
kadar kolesterol jahat,

FOTO: SHUTTERSTOCK
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Office Life

Saat Ramadan

FOTO: DOK. PNM

Tips Kunjungan

Mengunjungi nasabah di bulan puasa punya trik tersendiri.

M

ESKI sedang berpuasa
agenda mengunjungi
nasabah Mekaar

tetap harus jalan. Bedanya,
di bulan puasa kita tidak bisa
sembarangan berkunjung.
Jangan sampai kunjungan kita
malah mengganggu kegiatan
ibadah nasabah di rumah. Agar
sama-sama nyaman, dan tidak
mengganggu kegiatan ibadah
selama bulan puasa, ikuti tips-tips
di bawah ini, yuk!

Buat janji
Selama berpuasa beberapa
orang memiliki agenda khusus,
misalnya mengikuti pengajian,
atau ngabuburit bersama keluarga.
Agar tidak mengganggu ibadah
nasabah, lebih baik kita buat janji
bertemu terlebih dulu. Setelah
disepakati, datanglah tepat waktu.
Jangan sampai terlambat karena

Sedekat apapun dengan nasabah, sebagai tamu kita
harus ingat waktu. Saat urusan sudah selesai segera
pamit undur diri. Beberapa orang butuh waktu
tambahan untuk istirahat ketika berpuasa.

bisa merusak agenda nasabah.

Jangan dekat waktu ibadah
Beberapa orang memiliki

Sore hari di bulan puasa

Jangan bertele-tele
Sedekat apapun dengan nasabah,

target amalan selama bulan

adalah waktu yang sangat

sebagai tamu kita harus ingat waktu.

puasa. Sebagai tamu kita harus

riweuh. Biasanya tuan rumah

Saat urusan sudah selesai segera

menghargai hal tersebut. Pilih

sibuk mempersiapkan hidangan

pamit undur diri. Beberapa orang

jam kedatangan yang jauh dari

buka puasa pada jam-jam ini.

butuh waktu tambahan untuk istirahat

waktu ibadah. Contohnya pagi hari

Untuk itu, hindari mengunjungi

ketika berpuasa. Jadi, jangan sampai

sekitar pukul 08.00-10.00, atau

nasabah pada sore hari, apalagi

kehadiran kita mengganggu hal

siang hari pukul 13.00-14.00.

menjelang waktu buka puasa.

tersebut. ■
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Hindari datang sore hari
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Office Life

Back to Office

Agar Semangat
Kembali Menggeliat
Back to office alias kembali bekerja di kantor, bawa
semangat baru dengan tips berikut.

S

UDAH dua tahun pandemi
COVID-19 berjalan. Sebagian
besar perkantoran sempat

1. Rapikan meja kerja
Percaya atau tidak, meja yang
berantakan bisa menurunkan semangat

3. Taruh tanaman hias
Meletakkan tanaman hias di meja
kerja bisa meningkatkan produktivitas
dan kreativitas saat bekerja. Selain
itu, kita bisa meletakkan berbagai
dekorasi menarik lainnya. Misalnya, foto
keluarga, idola, atau pajangan unik di
atas meja.

4. Manfaatkan sticky notes

menjalankan kebijakan WFH (work form

bekerja. Maka, pastikan menjaga

home), termasuk PNM. Dengan tingkat

kerapihan meja kerja. Singkirkan barang

vaksinasi yang makin tinggi, kekebalan

yang tidak digunakan, agar meja terasa

is a must. Tuliskan to-do list pada

bersama pun sudah mulai terlihat.

luas dan nyaman.

sticky notes, dan tempelkan pada

Perkantoran kembali membuka pintu
untuk bekerja di kantor secara terbatas.
Biar semangat kembali bergelora, bisa

2. Gunakan warna menarik
Warna memengaruhi mood dan

Bagi pekerja kantoran, sticky notes

dinding kubikel atau meja kerja sebagai
pengingat. Mejamu jadi warna-warni,

deh!

kita mulai dengan menata ulang meja

produktivitas. Memang, kita tidak bisa

kerja di kantor. FYI, menata meja kerja

mengubah warna meja atau dinding

bisa menjadi mood booster! Terlebih

kantor. Sebagai gantinya, pilih dekorasi

Jelas, tujuannya supaya meja kerja

lagi, buat kita yang baru pindah ke kantor

dengan warna menarik. Baik itu lampu

selalu bersih setiap saat. Lapisi tempat

baru, nih! Dijamin lebih semangat kerja,

meja, alat tulis, buku catatan, hingga map

sampah dengan tas plastik supaya lebih

deh!

folder.

mudah dibuang, ya! ■

5. Sedia tempat sampah
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Info Kuliner

Sandwich

Roti Isi Suka-suka

Sandwich
ternyata “lahir”
dari kejadian
unik.

AKARTA sempat dihebohkan

J

mentega, mayones, atau mustard. Dalam

dengan antrean panjang dan lama

perkembangannya kemudian, isiannya

untuk bisa memesan menu di

bisa daging patty, daging asap, telur, keju,

sebuah restoran waralaba yang kembali

dan sayuran seperti tomat, lettuce, atau

buka di Indonesia, Subway. Menunya

mentimun. Segala jenis roti dengan isian

adalah sandwich.

tersebut bisa disebut sebagai sandwich,
seperti buns, baguette, bagel, tortilla,

Awal mula menu ini unik. Di tahun
1762 John Montagu (saat itu bergelar

pitta bread, sourdough, croissant, hingga

Earl of Sandwich® ke-4) sedang asyik

English muffin.
Sandwich juga terdiri atas berbagai

bermain kartu dan enggan meninggalkan
meja judi itu untuk makan. Dimintanya

John Montagu

dua potong roti yang diisi daging sapi

Earl of Sandwich® ke-4

panggang agar dia bisa makan dengan
praktis. Ini cikal bakal sandwich.

Earl of Sandwich adalah gelar

Jenis Sandwich

macam:
Plain Sandwich: Isiannya bisa telur, keju,
daging, dan sayuran. Namun, Anda juga
bisa membuat sandwich manis berisi selai

Kebangsawanan Inggris, yang dipegang

Sandwich merupakan menu yang

sejak didirikan oleh House of Montagu.

praktis dan sederhana. Pada dasarnya

Gelar ini juga terkait dengan kota

roti lapis ini terdiri atas dua potong

Club Sandwich: Isinya ham, ayam, bacon

Sandwich di distrik Kent, Inggris. Orang-

roti yang mengapit

(atau beef bacon), lettuce, tomat, dan

orang yang ingin memesan roti lapis yang

sepotong daging.

mayones. Biasanya terdiri atas beberapa

kacang, selai buah, pisang, atau meises.

sama lalu mengatakan, “Sama dengan

Rotinya bisa

potongan setengah atau seperempat,

Sandwich!” Dari sinilah nama makanan

polos atau

yang ditusuk cocktail sticks agar

popular ala Montagu ini.

dilapisi

menyatu.

FOTO: SHUTTERSTOCK, WIKIPEDIA.ORG
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Restoran Sandwich
di Indonesia

Pinwheel: Rotinya roti tawar atau tortilla.
Isiannya diberikan dalam irisan tipis,
seperti smoked beef dan keju, lalu

RESTORAN-RESTORAN dengan menu

digulung dan dipotong.
Stacked atau Double Decker: Rotinya
lebih dari dua lapis. Isian tebal. Big

Waralaba: Quiznos, Arby’s, The Phyllis

Mac dari McDonald’s adalah salah satu

Cheesesteak, The Banh Mi, Subway.

contohnya.

Outlet Subway di kawasan Bumi
Serpong Damai, Tangerang
Selatan.

Lokal: Raffel’s Sandwich, Stack

Jakarta, Sandshack, Jiwa Toast. ■

Panini: Rotinya roti Italia yang disajikan
hangat dengan cara dipanggang. Bisa

FOTO: FELICITAS HARMANDINI

sandwich yang ada di Jakarta:

juga menggunakan baguette, ciabatta,

focaccia, dan michetta.
Banh Mi: Sandwich asal Vietnam ini

Sandwich untuk Buka Puasa
3

menggunakan short baguette yang

SANDWICH termasuk menu yang cocok

Jika ingin sandwich yang lebih

bertekstur garing dan tipis. Isiannya

disajikan untuk sarapan, makan siang,

cenderung gurih.

atau makan malam. Kuncinya adalah

daging asap, atau tuna. Untuk sandwich

ringan, isi dengan telur, keju,

isiannya. Untuk sarapan, tentunya Anda

yang lebih berat, pilih isian ayam

Cuban Sandwich: Isiannya ham, babi

bisa menyiapkan isian yang sederhana.

sesuai selera (ayam katsu, panggang,

panggang, keju Swiss, acar mentimun,

Untuk menu buka puasa, Anda bisa

atau teriyaki), kornet, sosis, beef

mustard, dan terkadang salami. Setelah

membuat sandwich dengan isian yang

pepperoni, beef salami, atau beef patty.

disusun di atas potongan roti Kuba,

penuh gizi dan cukup mengenyangkan.

Tambahkan keju, telur, dan sayuran

roti dipanggang atau di-press pada alat

Berikut resepnya:

yang Anda suka.

pemanggang yang disebut plancha.
Permukaan roti menjadi sedikit renyah
dan kejunya meleleh.

1

Pilih jenis roti yang Anda
suka, apakah roti tawar, buns,

sourdough, dan sebagainya.

4

Kalau ingin langsung makan
berat, buat tiga lapis roti. Gunakan

jenis roti yang berbeda sebagai variasi.

Closed Tea Sandwich: Disajikan dingin
dalam potongan kecil untuk teman
minum teh. Biasanya dikeluarkan dari

2

Siapkan mentega, mayones,

mustard, atau olesan roti

5

Jika akan langsung dihidangkan,
letakkan sandwich di atas piring.

freezer setidaknya tiga jam sebelum

apapun di suhu ruangan, sehingga

Kalau ingin membawanya sebagai

dihidangkan.

teksturnya sudah lembut saat akan

bekal, bungkus dalam serbet kertas

disiapkan. Oleskan tipis-tipis saja.

atau kotak karton. ■
FOTO: MASANYANKA/SHUTTERSTOCK

Open Sandwich: Rotinya sepotong
sehingga isiannya bisa langsung dilihat.
Pizza juga dianggap sebagai open

sandwich, selain egg benedict dan
avocado toast.
Sando: Sandwich Jepang yang
menggunakan shokupan (roti susu yang
manis) dengan isian katsu atau wagyu.
Masih banyak varian sandwich selain
yang telah disebut di atas. Hampir setiap
negara memiliki roti lapis ciri khasnya
sendiri. ■

Open sandwich menggunakan selembar roti saja sehingga isinya langsung terlihat.
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Wisata

4 Kota Tua
Kota tua yang menarik jadi
obyek wisata.

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM/LEONID ANDRONOV

Taman Fatahillah, Jakarta, dikelilingi berbagai museum, ada Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, dan lain-lain.

W

ISATA kota tua menjadi salah

tapi malah China. Berikut ini, beberapa

ini adalah pusat kota Batavia dulunya.

satu daya tarik tersendiri

kota tua yang sudah ditata dan dikelola

Kawasan ini pertama kali dibangun pada

pariwisata di perkotaan.

dengan baik oleh pemerintah daerahnya

tahun 1627 dengan nama Nieuwe Markt.

Indonesia termasuk punya banyak
potensi untuk wisata seperti ini. Definisi
kota tua selalu merujuk pada wilayahwilayah yang dulunya menjadi cikal-

masing-masing.

Kota Tua Jakarta
Wilayah ini sudah tidak asing didengar

Saat ini, Taman Fatahillah dikelilingi
berbagai museum. Ada Museum Sejarah
Jakarta, Museum Wayang, Museum
Keramik dan Seni dan lain-lain. Untuk

bakal perkotaan. Umumnya adalah

dan sudah menjadi salah satu tujuan

sampai ke lokasi ini jauh lebih mudah jika

peninggalan era kolonial Eropa. Tak

favorit bagi wisatawan ibu kota, baik

menggunakan kedaraan umum, terutama

heran jika bangunan-bangunannya berciri

wisatawan lokal maupun mancanegara.

bus Transjakarta dan kereta Commuter

khas Eropa. Namun ada juga wilayah

Pusat dari wisata kota tua Jakarta adalah

Line. Ada halte Transjakarta dan Stasiun

kota tua yang ciri khasnya bukan Eropa

Taman Fatahillah. Sejarah mencatat

Beos yang tepat berada di lokasi wisata.

5 Hal Yang Harus Dilakukan Berwisata di Kota Tua
WISATA di kota tua sangat menarik.

Kunjungi museum yang
menceritakan kisah kota tua itu di

atau minuman yang otentik

jika berwisata di tempat seperti ini:

zaman dahulu.

dengan zaman dahulu untuk

Baca latar belakang sejarah
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Jika ada, carilah makanan

Ada 5 hal yang harus Anda lakukan

Cari lokasi foto yang benar-benar

dikonsumsi saat rehat sejenak.

tempat tersebut sebelum

otentik sebagaimana tempo dulu.

berkunjung. Ini akan membuat

Anda jadi bisa membayangkan

suvenir yang menunjukkan ciri

kunjungan Anda makin menarik.

zaman dahulu seperti apa.

kota tua tersebut. ■
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Kota Lama Semarang
Kota Lama Semarang yang juga
disebut sebagai Oudestadt, saat ini
dikenal sebagai kawasan wisata baru di
Semarang setelah pemerintah daerah
merevitalisasinya. Kawasan seluas sekitar
31 hektar ini dijuluki juga sebagai Little

Netherland. Ini karena kawasan ini terlihat
terpisah dari kawasan sekitarnya dan ada
kanal-kanal airnya. Dahulu, kawasan ini
adalah pusat perdagangan pada abad 19
sampai 20. Kawasan ini dibangun juga
benteng di masa lalu. Ada jalan-jalan
yang dibuat untuk jalur perhubungan di
dalamnya. Jalan utamanya dinamakan

Little Netherland, Sema

rang.

Heerenstraat yang sekarang bernama Jl.
LetJen Soeprapto.

memang sudah
terkenal sebagai kawasan untuk hang out

dalam bahasa Belanda) di atas Kali Mas.

yang masih difungsikan untuk berbagai

(gaul). Dari dulu, jalan yang dijuluki Parijs

Dahulu, kawasan ini dibagi dua menjadi

hal. Gedung bekas De Javasche Bank

van Java oleh orang-orang Belanda ini,

kawasan penduduk orang Eropa (sebelah

sekarang menjadi Semarang Kreatif

sudah banyak restoran, kafe bernuansa

barat Kali Mas) dan kawasan penduduk

Galeri. Gedung Speigel sekarang menjadi

Eropa, dan butik.

orang Asia non pribumi (sebelah timur

Saat ini ada beberapa bangunan

bar dan bistro. Gedung bekas Van Drop

Gedung Merdeka sekarang menjadi

Kali Mas).

sekarang menjadi Dream Museum Zone.

museum untuk berbagai benda koleksi

Gereja Blenduk masih difungsikan sebagai

dan foto-foto Konferensi Asia-Afrika.

sendiri masih berdiri kokoh dan dalam

rumah ibadah hingga sekarang. Gedung

Di sekitarnya pun ditata dengan apik

kondisi yang kurang lebih masih

Marba dan lain-lain.

sehingga nyaman untuk jadi pedestrian.

sama dengan dulu. Gedung bekas De

Jalan Braga masih mempertahankan

Javasche Bank Soerabaia kini menjadi

identitasnya sebagai kawasan hang out

museum perbankan. Ada gereja Santa

dengan berbagai restoran, kafe, dan hotel.

Perawan Maria yang masih difungsikan

Kota Tua Bandung
Menyebut wisata kota tua di Bandung
pasti tidak akan bisa lepas dari dua
tempat ini, yaitu Kawasan Jalan Asia
Afrika dan kawasan Jalan Braga. Di

Kota Tua Surabaya
Surabaya di era kolonial adalah juga

Saat ini Jembatan Merah-nya

sebagia tempat ibadah saat ini. Ada

House of Sampoerna yang menjadi
museum heritage Surabaya. Dan yang

Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika

menjadi salah satu pelabuhan untuk

cukup berbeda adalah ada kawasan

inilah pada tahun 1955 diselenggarakan

perdagangan di zaman itu. Karena itu,

Jalan Panggung. Ini dulu adalah

Konferensi Asia Afrika atau dikenal juga

banyak peninggalan gedung-gedung

kawasan permukiman penduduk

dengan nama Konferensi Bandung.

bergaya Eropa. Salah satunya adalah

Asia. Bangunannya warna-warni khas

Sementara Jalan Braga di tahun 1920

kawasan Jembatan Merah (Roode Brug

arsitektur China peranakan. ■

FOTO-FOTO: SHUTTERSTOCK

Kawasan
Asia-Afrika,
Bandung.

Jalan
Panggung,
Surabaya.
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Street Photography

Genre fotografi yang mengutamakan spontanitas namun hadirkan
realitas. Butuh keberanian untuk berhobi ini.

S

AAT ini, genre fotografi jalanan

street photography ini merupakan genre

lokasi pemotretan tidak ada keharusan

atau biasa dikenal street

fotografi dokumenter yang menampilkan

untuk benar-benar di jalanan. Tak ada

photography makin banyak

subjek di tempat umum atau publik.

batasan pada lokasi pemotretan. Bahwa

peminatnya. Tidak hanya daya tarik soal

Seringkali, genre ini memanfaatkan

ruang publik secara umum menjadi

kedinamisan subyek yang kita temui di

teknik foto candid dalam menunjukkan

pilihan para fotografer itu dikarenakan

jalanan, alasan lain yang paling umum

sisi realita di jalanan.

ruang publik lebih banyak menawarkan

adalah soal kepraktisan.
Kenapa praktis? Karena street

Untuk menjalankan genre ini,

pilihan peristiwa. Banyak hal yang bisa

fotografer tidak memerlukan banyak

menjadi sumber cerita, dan juga sangat
dinamis.

photography sangat mudah dilakukan.

peralatan, yang dibutuhkan hanyalah

Kita tinggal keluar dan berinteraksi

kamera, lensa, intuisi, dan kesabaran

dengan ruang publik di sekitar kita.

untuk mencari serta menanti momen

jalanan, terminal, stadion, pantai,

Karena semua tempat menawarkan

yang tepat untuk membidik dan

museum, kebun binatang, pasar, dan

cerita dan interaksi yang

menekan tombol shutter. Tak jarang

berbeda. Street photography
juga terasa murah. Kita

dalam street photography
dibutuhkan keberanian

Ruang-ruang publik seperti taman,

tempat keramaian lainnya menjanjikan
banyak kejutan yang dapat dijepret
dengan sudut pemotretan dan pemikiran

tidak perlu pergi jauh

seorang fotografer

tertentu. Sebuah kota biasanya memiliki

untuk berburu foto-foto

untuk mendekati subjek

tempat-tempat semacam itu.

yang menarik, dan tak
perlu pula membeli
perlengkapan fotografi
yang mahal.
Secara ringkas,

foto.

Ibarat kue, sebuah kota dapat

Kota sebagai
area memotret
Meskipun

dipotong-potong menjadi jutaan potong
dengan bentuk potongan dan cerita
yang berbeda-beda, dan sangat mungkin
rasanya pun berbeda-beda. Kota

dinamakan street

mempunyai emosi, warna, irama, cahaya,

photography,

waktu, interaksi dan bahasa yang sangat

namun soal

bervariasi.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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Street Photography
bisa bercerita tentang
kehidupan sehari-hari.

Bersiap untuk segala momen
Boleh dibilang street photography
selalu berhubungan dengan
spontanitas. Kapan saja kita
menemukan subjek menarik, kamera
harus selalu siap di tangan. Untuk itu
kita perlu membawa kamera kemana
pun pergi.
Untuk ini pilihlah kamera yang
benar-benar ringkas. Kamera compact
atau mirrorless yang portabel dengan
lensa tetap (fixed) menjadi pilihan
yang baik untuk kepraktisan ini.
Bahkan banyak street photographer

Jika sabar menunggu
momen, bisa mendapatkan
hasil foto yang sangat
menarik dan bercerita.

saat ini juga mengandalkan kamera

smartphone untuk memotret di
jalanan.
Setelah peralatan sudah disiapkan,
berikutnya menyesuaikan pengaturan
Kamera digital sekarang memberikan
kemudahan untuk melakukan
pengaturan kamera yang praktis dan
cepat. Misalnya, kita ingin memotret

Tips Praktis
Street
Photography

FOTO: @KOPIKUB

kamera untuk mulai memotret.

berdasar pergerakan aktivitas subyek,
kita bisa memilih modus S/TV

1

PERSIAPKAN fisik, karena

(Shutter Priority) di mana kita cukup

aktivitas street photography seringkali

mengatur shutter speed pada kamera.

membutuhkan energi cukup banyak.

Untuk hal terkait teknis pemotretan,

2

Berpakaian sewajarnya dan

sebenarnya sama saja dengan

jangan terlalu mencolok, karena street

genre foto lainnya. Bahkan, street

photography bersifat candid sehingga

photography bisa menjadi “area

orang di sekitar tak perlu mengetahui

latihan” yang efektif untuk melatih

kehadiran kita.

skill memotret kita, baik itu untuk

3

Eksplorasi sudut pemotretan yang dinamis,
maka hasilnya pun lebih dramatis.

Kuasai pengaturan kamera

pengelolaan setting kamera,

yang digunakan, sehingga kita bisa

subyek foto, karena street photography

komposisi, hingga sudut pandang.

mengabadikan momen dengan cepat.

bersifat natural dan spontan.

Sama seperti genre fotografi lainnya

Pilihan mode shutter priority atau

7

Lakukan eksplorasi, jangan

juga, kita harus menikmati apa yang

aperture priority akan menawarkan

memotret hanya dari satu posisi atau

dilakukan. Kalau memang ingin

kepraktisan.

hanya berdiri.

menjadi fotografer jalanan, itu harus

4

Gunakan kamera dan

merupakan kesenangan dari dalam

lensa seringkas mungkin untuk

diri kita sendiri. Jangan hanya sekedar

memudahkan ruang gerak kita.

ikut-ikutan. Kalau menikmatinya,

5

Amati lingkungan dengan cermat

kita bisa menghasilkan gambar yang

dan seksama karena banyak momen

menarik. Dengan begitu, kreativitas

unik di jalanan yang tak terulang.

akan terus mengalir untuk terus

6

Hindari untuk mengarahkan

8

Sabar dan tenang untuk

menunggu momen.
9

Potretlah momen sebanyak

mungkin selagi masih ada di lokasi.
10

Bekreasilah dengan aneka

komposisi dan angle sehingga lokasi
yang biasa tampak luar biasa. ■

mendapatkan cerita yang berbeda dari
subjek yang kita temui. ■
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Metaverse

Dunia Virtual Tanpa Batas
Benarkah Metaverse
adalah gambaran dunia
virtual masa depan tanpa
adanya batasan?

P

OPULARITAS Metaverse semakin

3D, yang akan ditinggali oleh avatar dari

melejit setelah Zuckerberg

penggunanya langsung.

mengubah nama perusahaannya,

Facebook, menjadi Meta Platforms Inc,
atau lebih dikenal dengan Meta. Bukan

belum bisa mengetahui pasti definisi

tanpa alasan, perubahan nama Facebook

Metaverse secara menyeluruh. Hanya

menjadi Meta adalah salah satu penanda

saja, jika dipersingkat, Metaverse adalah

bahwa mereka semakin siap menyambut

gerbang baru memasuki masa depan

dan melebarkan sayap di dunia digital

dunia virtual yang saling terhubung.

yang semakin luas. Kalau diamati, saat ini

Layaknya dunia nyata!

sudah banyak perusahaan mulai terjun ke

Gambaran dunia virtual sendiri

dunia virtual. Selain Meta, ada pula Roblox,

sebenarnya sudah kerap menjadi latar

Minecraft milik Microsoft, Epic Games,

film fiksi. Salah satu yang cukup populer

Niantic, Decentraland, Nvidia, hingga Apple.

adalah Ready Player One (2018) karya

Dari Buku Novel

CNBC Indonesia, istilah Metaverse telah

Steven Spielberg. Lewat film ini Spielberg
cukup apik menggambarkan dunia virtual
yang dihuni banyak avatar dari berbagai
latar belakang.
Jika dikaitkan dengan dunia virtual

disebutkan oleh Neal Stephenson dalam

sekarang ini, bisa dibilang Metaverse akan

novelnya yang berjudul Snow Crash

menjadi ruangan virtual para pengguna

(1992). Singkatnya, Metaverse adalah

internet untuk saling bertemu, menjelajah,

dunia digital atau dunia virtual secara

dan berkomunikasi meskipun tidak berada

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani
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Sebenarnya istilah Metaverse sudah
ada sejak lama. Mengutip dari laman
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Sayangnya, karena masih dalam
bentuk konsep, hingga saat ini kita
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di ruangan yang sama. Ibaratnya, kita
bisa bertemu banyak orang dari berbagai
belahan dunia dengan “masuk” ke dalam

Metaverse.
Tidak hanya sampai di situ saja.
Nantinya, setiap pengguna juga bisa
melakukan aktivitas layaknya di dunia
nyata seperti sekarang ini. Mulai dari

Cukup dengan
peralatan yang
mendukung, di
Metaverse, pertemuan
bisa dilakukan dari
mana saja.

bekerja, berbelanja, hingga bermain
dengan menggunakan teknologi khusus.
Ya, memang kita tidak bisa asal masuk
ke Metaverse. Ada beberapa piranti wajib
yang harus kita gunakan untuk menembus
dunia virtual tersebut. Seperti headset

virtual reality, kacamata augmented reality,
serta aplikasi pendukung dan berbagai
perangkat pendukung lainnya.

Fakta Menarik

juga akan semakin populer.
Di sisi lain, perkembangan Metaverse

Kontra Metaverse
Meskipun banyak yang menyambut baik

juga berdampak baik pada lapangan kerja

Metaverse, namun tidak sedikit pula yang

di masa depan. Diperkirakan, Metaverse

masih meragukan masuknya dunia virtual

dapat menciptakan peluang profesi di

tanpa batasan nantinya. Terlebih lagi,

bidang teknologi semakin luas. Seperti

Metaverse memiliki implikasi yang sangat

programmer, desainer, pengembang,

besar bagi kehidupan manusia di masa

hanya sekadar kemajuan teknologi

hingga keamanan siber, dan berbagai

mendatang.

virtual saja. Namun, adanya Metaverse

profesi baru lainnya.

FYI, kemunculan Metaverse tidak

juga memiliki banyak dampak menarik
bagi kehidupan kita di masa mendatang.

Metaverse akan menciptakan peluang-

Hal yang cukup unik lainnya,

Ditakutkan, Metaverse menyebabkan
orang tidak ingin kembali ke dunia nyata,

kemunculan Metaverse digadang-gadang

dan memilih menggunakan “kacamata”

berdampak baik bagi dunia kesehatan.

untuk tetap berada di dunia virtual. Kalau

peluang baru, salah satunya peluang

Contoh paling simpel, diperkirakan

sudah begini, dikhawatirkan menyebabkan

investasi dan transaksi. Baik itu tanah

pelayanan kesehatan akan menggunakan

banyak orang memilih “meninggalkan”

digital, barang desainer digital, hingga

teknologi augmented reality. Sehingga,

dunia nyata. Alhasil, kemampuan

kemungkinan kenaikan aset kripto

memudahkan dokter mendiagnosis

sosialisasi setiap orang semakin menurun.

yang lebih tinggi. Menariknya lagi, ke

penyakit. Diagnosis menjadi lebih cepat,

depannya antara Metaverse dan NFT

penanganan pun lebih tepat.

Jadi, sudah siap memasuki “dunia baru”

Metaverse belum, nih? ■

Tips Sambut Metaverse
METAVERSE memiliki dampak

Jadi pengguna teknologi yang

yang sangat besar bagi kehidupan

bijak, agar tidak mudah hanyut dan

manusia. Maka dari itu, kita pun

bisa membedakan mana dunia nyata

harus melakukan segala persiapan

dan virtual.

menyambut kemajuan teknologi
di kehidupan ini. Berikut beberapa

Tetaplah hang out dengan kerabat dan teman
di dunia nyata.

Tetap jalin komunikasi yang baik

tips yang bisa kamu persiapkan dari

dengan kerabat di dunia nyata. Bukan

sekarang:

hanya bertegur-sapa di media sosial.

Menekuni dunia digital lebih

Jaringan internet yang baik.

dalam. Seperti pemrograman, cyber

Salah satu “tiket masuk” dunia virtual

security, hingga digital marketing.

adalah kualitas internet yang baik. ■
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Tentang Uang Crypto

1 Crypto Senilai 1 Mobil
Begitu Elon Musk bilang Bitcoin bisa digunakan untuk membeli mobil
Tesla, demam crypto dimulai. Apa itu uang crypto?

S

ETELAH mulai nyaman menggunakan
“uang plastik”, (uang elektronik),
kini kita harus “berkenalan” dengan

cryptocurrency (uang crypto). Cryptocurrency

merupakan mata uang digital yang dipakai untuk
bertransaksi secara virtual melalui jaringan
internet. Mata uang satu ini tanpa bentuk fisik.
Semua penyimpanan dan transaksi dilakukan di

blockchain. Blockchain dalah jaringan komputer
yang digunakan untuk berbagi data transaksi
keuangan bagi siapa saja yang ada dalam
jaringan itu.
Melejitnya crypto tidak bisa lepas dari uang

crypto pertama: Bitcoin. Mata uang digital ini
diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada 2009.
Per Januari 2022 harga 1 Bitcoin menembus
angka 500 juta Rupiah! Selain Bitcoin, ada
beberapa mata uang crypto yang cukup populer
di dunia: Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash,

Ethereum, dan Feathercoin. ■

Tips Bijak

1. Pakai uang dingin

untung, malah bisa bikin buntung!

Investasi Crypto

hitungan menit. Untuk menghindari risiko

INVESTASI crypto konon

kerugian, gunakan uang dingin untuk

memberikan keuntungan yang besar.

investasi crypto. Uang dingin adalah

investasi yang resmi dan terdaftar

Tapi ingat, high risk high return

uang yang Anda pegang yang tidak akan

di Bappebti. Sejauh ini terdapat 13

alias kalau berani menanggung

dipergunakan dalam jangka waktu lama

perusahaan dan 229 aset crypto yang

risiko besar ada kemungkinan

dan sudah disisihkan untuk berbagai

telah terdaftar di Bappebti. Bisa cek

keuntungannya juga besar. Rada

keperluan dan tabungan.

benar-benar bijak dalam investasi

crypto. Bagi yang ingin terjun ke

2. Jangan Sekadar Ikut-ikutan
Ini penting banget. Jangan investasi

3. Platform yang legal
Ini juga tak kalah penting, pilih platform

di sini: https://

bappebti.go.id/
aktualita/
detail/7016 atau

dunia cryptocurrency, ada beberapa

crypto hanya karena ikut-ikutan tren tanpa

scan QR Code di

tips yang bisa dipegang:

riset dan analisa terlebih dulu. Bukannya

samping. ■
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mirip judi. Karena itu kita harus

Harga crypto bisa naik-turun dalam

Fakta Balon Udara

Info Populer

Balon udara erat dengan
Cappadocia. Simak fakta-faktanya!

S

EJAK serial Layangan Putus,
nama Cappadocia makin naik
daun di Indonesia. Cappadocia

merupakan salah satu wilayah di
Turki yang kesohor akan wisata balon
udaranya. Selain Cappadocia. Atraksi
balon udara juga ada di Serengeti
National Park (Tanzania), Albuquerque
(New Mexico), Luxor (Mesir), Gstaad
(Swiss), dan Bagan (Myanmar). Berikut

Penumpang Pertama

Penumpang pertama balon udara adalah

ini fakta-fakta menarik tentang balon

bebek, domba, dan ayam jantan sebagai

udara.

uji coba. Dua bulan kemudian penumpang
manusia baru diizinkan mengudara.

1783

Balon udara pertama kali ditemukan

pada tahun 1783 oleh kakak beradik

Tak Bisa Terbang saat Hujan

Balon udara tidak bisa terbang saat hujan.

Balon Udara Terbesar

Balon udara terbesar yang

pernah ada adalah The Giant
Cameron Z-750. Ukuran balon
udaranya 750.000 kaki kubik
(21.152 meter kubik). Tinggi balon

Air hujan yang menumpuk di bagian atas

jika mengembang penuh 40 meter

Montgolfier. Mereka tinggal di satu kota

balon membuatnya lebih sulit dikendalikan

(setinggi gedung 12 lantai.) Balon ini

kecil di Perancis.

dan kurang aman bagi penumpang.

mampu mengangkut 32 orang. ■
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Joseph Montgolfier dan Stephen
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Info & Kuis

Titip Salam Dong, Kak!
PUNYA teman akrab
tapi dimutasi ke cabang lain?

Siapa sih Insan PNM yang

Atau cem-ceman di kantor PNM

pengen kalian salamin? Langsung

tapi malu buat ungkapin?

aja titip salam kalian ke email
corcommpnm@gmail.com atau via

Jangan sedih jangan risau.

DM ke Instagram @ pnm_persero

Sekarang kalian bisa titip salam
buat Insan PNM dari Sabang sampai

50

Merauke tanpa perlu gengsi. Karena

Titipan salam dari kalian akan kita

nama kalian bisa kita rahasiakan

publish di majalah PNMagz edisi

dengan sebutan anonim.

berikutnya. ■
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