
Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani

Scan QR Code ini 
untuk membaca 

versi digital

EDISI
015/2022

1 Tahun
Holding Ultra Mikro

Memperkuat Ekonomi 
Kerakyatan

PNM Learning
Festival 2022

Kembangkan Potensi 
Karyawan di Era Digital

Leading
with Emotional 

Intellegence
Melatih Apresiasi

dan Empati

Kaleidoskop
Transformasi Bisnis, 

Restrukturisasi Perusahaan, 
dan Digitalisasi.



2 Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani

COVER 02

Menjadikan

Untuk Indonesia

Nyata

Sentra Layanan Ultra Mikro (SenyuM) hadir untuk melayani usaha ultra mikro
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Citius, altius, fortius
Lebih cepat, lebih lebih tinggi, lebih kuat.

MOTO ini rasanya tak hanya bisa diterapkan dalam ajang 
kompetisi oleh raga dunia yang sangat kompetitif, 
Olimpiade. Dunia bisnis di era digital (yang juga tak 

kalah kompetitif), sepertinya juga bisa mengadopsinya. Dalam 
era digital, kecepatan adalah kunci. Keputusan bisnis yang cepat 
(dan tepat) bisa membawa kita pada posisi yang lebih tinggi 
(perform). Posisi yang lebih tinggi menjadikan bisnis kita menjadi 
lebih kuat.

Digitalisasi yang diikhtiarkan PNM (yang terbaru adalah 
Mekaar DIGI) adalah salah satu upaya mendasar untuk 
mempercepat proses bisnis supaya perfom dan menjadi kuat. 
Apalagi fondasi ini diperkuat dengan Holding Ultra Mikro yang 
makin memperbesar potensi bisnis. Setahun Holding Ultra Mikro 
sudah membuktikannya.

Ibarat lomba balapan mobil, holding dan digitalisasi adalah 
kendaraan. Kendaraan yang andal tak ada artinya tanpa 
pembalap yang mumpuni. Oleh karena itu, PNM pun terus 
mengasah skill Insan PNM dengan berbagai pelatihan. Salah 
satunya adalah pelatihan Leading With Emotional Intellegence. 

Insan PNM, menjaga terus keandalan “kendaraan” dan 
“pembalap” yang mumpuni adalah tugas kita bersama untuk 
menjadi juara. ■

Arief Mulyadi
Direktur Utama PT PNM
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Rupa-Rupa

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

 Kado BUMN untuk
HUT ke-77 Republik Indonesia

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

Follow Instagram

lifeatpnm
PT Permodalan Nasional Madani

Follow TikTok

Insan PNM, BUMN terus menjadi motor 
kemajuan Indonesia. Seiring Indonesia 
pulih dari pandemi, kinerja BUMN terus 
bangkit menguat. Menjalankan fungsi 
sebagai agen pembangunan dan value 
creator, BUMN mampu menaikkan laba 
senilai Rp124,5 triliun pada 2021.

Kinerja ini berkat transformasi bisnis, 
restukturisasi perusahaan, dan digitalisasi. 
Mari kita terus berkolaborasi untuk pulih 
lebih cepat, bangkit lebih kuat, menjadi 
bangsa yang merdeka berdaulat menuju 
visi Indonesia Emas 2024. Indonesia yang 
maju, makmur dan mendunia.
Dirgahayu Indonesia.

#BUMNuntukIndonesia
#BUMNBangkitIndonesiaKuat
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Holding Ultra Mikro (UMi) 
UPDATES

23,5 Juta Nasabah 
Rp183,9 Triliun Outsanding Pembiayaan
1,8 Juta (2021) Nasabah Naik Kelas Dari 
Kur Mikro ke Komersial
2,2 Juta (2022)
1.003 Lokasi Gerai Senyum
(Target 978 Lokasi
6,85 Juta Nasabah Penabung Baru
(Target 3,3 Juta)
40.121 Nasabah PNM Mekaar Bergabung 
Jadi Agen Brilink

Pencapaian UMi
Medio September 2021 – Akhir Agustus 2022

KPI Bersama Tiga Entitas
Mendapatkan 55 Juta Nasabah
Memperkuat Komitmen
Meningkatkan Pemberdayaan
Meningkatkan Skala Usaha
Pebisnis UMi

BRI: 6.500 Micro Outlet, 530.000 Agen Brilink
PNM: 3.600 Outlet
Pegadaian: 4.000 Outlet
BRI Group (Holding UMi): 63.000 Financial Advisor

Dasar Keberhasilan UMi

Dasar Keberhasilan UMi

Sumber:
Berita Pers,  PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No: 335, 14 September 2022

Infografi s
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MENTERI BUMN Erick Thohir mengadakan kuliah 
umum tokoh nasional di Auditorium Graha 

Widyatama, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 
Selasa (5/7) lalu. Pada acara yang sama juga dilakukan  
penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang 
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
antara PNM dan Universitas Jenderal Soedirman. Kuliah 
umum dihadiri pula oleh Rektor Universitas Jenderal 
Soedirman Akhmad Sodiq dan Direktur Utama PNM Arief 
Mulyadi. ■

DIREKTUR Utama PNM Arief Mulyadi, Menteri Investasi/
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Deputi Bidang Kerja 

Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM 
Riyatno melakukan penandatanganan nota kesepahaman 
tentang Sinergi Pengembangan dan Pelayanan Perizinan 
Berusaha bagi UMKM antara Kementerian Investasi/BKPM 
dan PNM. Penandatanganan nota kesepahaman yang 
diharapkan dapat mendukung pengembangan dan pelayanan 
perizinan berusaha untuk UMKM ini berlangsung di Kantor 
Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin (18/7). ■

PNM berkolaborasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
mengadakan pelatihan “Digitalisasi PNM Bersama BRI” 

melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) 
di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Kamis (7/7). Pelatihan yang 
dikenal dengan istilah PKU Akbar  ini dihadiri kurang lebih 
500 nasabah Mekaar (Cabang Pasar Rebo) dan didampingi 
oleh PNM PKU. Pelatihan ini dihadiri pula oleh Direktur 
Perencanaan Strategis dan Keuangan PNM Ninis Kesuma 
Adriani dan Division Head UMI BRI Novian Supriatno. ■

CDRB Bank Tanzania menyelenggarakan kunjungan 
delegasi Shariah Advisory Board Study Tour untuk 

melakukan studi banding Perbankan Syariah dan Lembaga 
Keuangan Syariah di lndonesia. Acara yang dihadiri oleh 
Chairman of CRDB Tanzania Abdul A. Mohammed, Director 
of Retail Banking CRDB Tanzania Bonaventura Paul, Director 
of Internal Audit CRDB Tanzania Godfrey Sigalla, dan Direktur 
Operasional PNM Sunar Basuki ini berlangsung di Menara 
PNM, Jakarta, Senin (18/7/2022). ■

Kuliah Umum
Tokoh Nasional Bersama 
Menteri BUMN

Penandatanganan Nota 
Kesepahaman antara 
Kementerian Investasi/
BKPM dan PNMKunjungan CRDB 

Tanzania dan Karim 
Consulting ke Menara 
PNM

Program PKU 
Digitalisasi PNM 
Bersama BRI

Purwokerto, 5 Juli 2022

Jakarta, 18 Juli 2022

Jakarta, 18 Juli 2022

Depok, 7 Juli 2022

Agenda Kita: Juli 2022
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DIREKTUR Operasional PNM Sunar Basuki membuka 
dengan event online Kelas Berbagi Bulan Agustus 

dengan tema “Bijak Kelola Uang, Bijak Dana Pensiun”. Kelas 
Berbagi adalah program pengembangan dan pelatihan untuk 
Insan PNM Group untuk menambah wawasan di luar lingkup 
pekerjaan. Event yang berlangsung secara virtual di ruang 
kerja masing-masing pada Selasa (2/8) ini dihadiri  pula oleh 
direksi PNM Investment Management, para narasumber dari 
PNM Investment Management, serta para peserta dari PNM 
Selindo. ■

SALAH satu program unggulan PNM adalah 
Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) bagi nasabah 

agar usaha mereka bisa segera naik kelas. Agar tujuan 
tersebut tercapai, SDM pendamping UMKM dibekali ilmu 
melalui pelatihan dan sertifi kasi BNSP dengan harapan apa 
yang disampaikan kepada nasabah selama pendampingan 
sesuai dengan standar. Pelatihan dan sertifi kasi BNSP ini 
mengambil tema “Strategi Pendampingan dan Peningkatan 
Kapasitas Pendampingan UMKM Untuk PIC Divisi PKU PT 
PNM”. Pelatihan yang dihadiri oleh Direktur Utama PNM Arief 
Mulyadi ini diadakan di Ruang Kerja Direktur Utama pada 
Rabu (8/8). ■

PNM melalui program PKU mengadakan Webinar 
Sustainable Development Goals (SDGs) bertema 

“Pendidikan Berkualitas, Pekerjaan Layak & Pertumbuhan 
Ekonomi” kepada 30.000 nasabah PNM Mekaar wilayah 
DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan dan Sumatera. 
Webinar ini bertujuan meningkatkan pemahaman kepada 
nasabah terhadap pentingnya pendidikan yang berkualitas 
bagi anak untuk membangun karakter dan meningkatkan 
taraf hidup untuk kesejahteraan keluarga.

Dalam rangkaian webinar SDG’s ini, PNM juga 
mendapatkan rekor MURI untuk kategori Webinar 
Pembangunan Keberlanjutan oleh Perempuan Terbanyak. 
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Ballroom 
Menara PNM dan melalui Zoom pada Rabu, 8 Agustus 
2022, dan dihadiri lewat daring oleh Menteri BUMN 
RI Erick Thohir, Menteri Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Indonesia I Gusti Ayu Bintang 
Darmawati, Direktur Operasional PNM Sunar Basuki, 
anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, 
Jurnalis dan pendiri Narasi Najwa Shihab, jajaran direksi 
PNM dan EVP Bisnis, serta Customer Relation Manager 
MURI Andre Purwandono. ■

Pembukaan Event Online 
Kelas Berbagi Bulan 
Agustus 

Pertemuan Direktur 
Utama dengan 
Peserta Pelatihan dan 
Sertifi kasi BNSP

Jakarta, 2 Agustus 2022

Jakarta, 8 Agustus 2022

Agenda Kita: Agustus 2022

Webinar Sustainable 
Development Goals 
(SDGs) kepada 
Nasabah PNM Mekaar

Jakarta, 8 Agustus 2022
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Agenda Kita: Agustus 2022

PNM terus berkomitmen mengembangkan 
kemampuan para nasabah PNM Mekaar. Melalui 

program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), PNM 
menyelenggarakan webinar bertema “Sustainable 
Development Goals (SDGs) Pendidikan Berkualitas” 
bagi nasabah PNM Mekaar di Wilayah Sulawesi, 
Jateng, DIY, Jatim, NTB, NTT, dan Bali. Webinar  yang 
diadakan melalui Zoom Meeting pada Rabu (3/8) ini 
menghadirkan Komisaris Independen PNM Veronica 
Colondam sebagai narasumber, serta diikuti oleh 
seluruh jajaran Direksi dan EVP PNM. ■

DIREKTUR Utama PNM Arief Mulyadi menghadiri  Upacara 
Peringatan ke-77 Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia secara virtual di ruang kerjanya pada 
Rabu (17/8) pukul 10.00 WIB. Sore harinya, Arief Mulyadi 
menghadiri Upacara Penurunan Bendera Sang Merah 
Putih di Istana Merdeka pada pukul 17.00 WIB. Pada saat 
menghadiri upacara peringatan kemerdekaan RI melalui 
zoom, Arief mengenakan pakaian adat Melayu, sedangkan 
ketika menghadiri penurunan bendera di Istana Merdeka 
beliau mengenakan pakaian adat Sasak Lombok. ■

BRI terus mewujudkan komitmen agar UMKM semakin 
berdaya dan mampu menjadi pendorong inklusi 

keuangan di Indonesia. Untuk memberi wadah bagi pelaku 
UMKM dalam mengenalkan produk-produknya, diadakan 
Pesta Rakyat Simpedes (PRS) di Lapangan Galuh Mas, 
Karawang, Jawa Barat, 5-7 Agustus 2022 lalu. PNM ikut 
memfasilitasi nasabah binaan PNM dalam acara tersebut 
agar produknya semakin dikenal masyarakat luas. PRS 
dihadiri langsung oleh Menteri BUMN RI Erick Thohir, 
Direktur Utama BRI Sunarso, Wakil Direktur Utama BRI Catur 
Budi Harto, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi , Kapolda 
Jawa Barat Irjen Suntana, Bupati Karawang  dr. Cellica 
Nurrachadiana, serta jajaran Direksi BRI Group. ■

Rangkaian Webinar 
Sustainable 
Development Goals

Pesta Rakyat Simpedes

Upacara Peringatan ke-77 
Detik-detik Proklamasi 
Kemerdekaan Republik 
Indonesia

Jakarta, 3 Agustus 2022

Jakarta, 17 Agustus 2022

Karawang, 7 Agustus 2022
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Jakarta, 13 September 2022

Jakarta, 6 September 2022

PNM bekerjasama dengan Micro Madani 
Institute (MMI) memberikan program pelatihan 

dan kompetisi kepada siswa-siswi SMK di seluruh 
Indonesia tentang kewirausahaan dalam program 
Madani Entrepreneur Academy (MEA). MEA 
diharapkan dapat menjadi kegiatan yang mampu 
untuk merubah pola pikir dan mengenalkan dunia 
wirausaha sedari dini sehingga mampu untuk 
mengembangkan potensi dari siswa- siswi SMK di 
dunia wirausaha. 

MEA yang sudah berjalan tiga tahun ini adalah 
program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan 
(TJSL) PNM terhadap dunia Pendidikan untuk 
meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia. 
Grand final berlangsung di Ballroom Menara PNM 
pada Selasa (13/9), dan dihadiri oleh Direktur 
Operasional Sunar Basuki, Direktur Banyuwangi 
TV Febby Ayu, serta Young Entrepreneur Academy 
Kukuh Indra Prasena. ■

DIREKTUR Operasional PNM Sunar Basuki mewakili 
PNM meraih penghargaan TOP GRC Awards 

2022 pada kategori ”GRC Empowerment in Digital 
era and its Support to G20 Indonesia Presidency”. 
Dalam ajang penghargaan yang diselenggarakan di 
Dian Ballroom, Raffles Hotel Jakarta, Selasa (6/9) ini 
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi juga dinobatkan 
sebagai The Most Committed GRC Leader 2022 versi 
TOP GRC Awards. 

TOP GRC Awards yang digelar oleh Majalah Top 
Business merupakan ajang tahunan penilaian dan 
pemberian penghargaan GRC (Governance, Risk, and 
Compliance) yang tertinggi di Indonesia, yang diberikan 
kepada perusahaan-perusahaan, yang dinilai berkinerja 
baik, dan telah menerapkan GRC secara efektif dan 
terintegratif, dalam pengelolaan bisnis. 

Melalui ajang TOP GRC Awards yang sudah digelar 
kali keempat ini, diharapkan terjadi proses pembelajaran 
dan peningkatan komitmen serta implementasi GRC 
di perusahaan. Dengan demikian, hal tersebut dapat 
mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, 
serta berkontribusi dalam pembangunan perekonomian 
nasional. ■

Pembukaan Grand Final
Madani Entrepreneur Academy 2022

Agenda Kita: September 2022

PNM Raih Penghargaan 
TOP GRC Awards 2022
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Bali, 22 September 2022

Jakarta, 22 September 2022

PNM meraih penghargaan Infobank 
The Best State-Owned Enterprise 

2022 untuk kategori “The Best SoE 
in Empowering Ultra-Micro” dengan 
predikat kinerja “Sangat Bagus” dalam 
acara Islamic Finance Summit 2022 di 
The Stones Hotel, Bali, Kamis (22/9). 

Penghargaan tersebut diberikan 
karena PNM dinilai memiliki kontribusi 
besar terhadap pengembangan 
usaha mikro kecil dan menengah 
(UMKM). Parameter yang digunakan 
dalam penghargaan ini adalah hasil 
rating Biro Riset Infobank dengan 
kriteria pertumbuhan usaha dan rasio 
keuangan penting. Sebagai informasi, 
hingga Jumat (23/9/2022), PNM telah 
menyalurkan pembiayaan sebesar 
Rp141,61 triliun kepada 12,7 juta 
nasabah PNM Mekaar.

Penghargaan tersebut diterima 
langsung oleh Direktur Kepatuhan dan 

Manajemen Risiko PNM Kindaris, dan 
dihadiri pula oleh Wakil Presiden RI dan 
Ketua Dewan Pembina MES Prof. Dr. KH. 
Ma’ruf Amin, Gubernur Bank Indonesia 

dan Ketua Dewan Pakar MES DR. Perry 
Warjiyo, serta Ketua Umum Kamar 
Dagang dan Industri Indonesia M. Arsjad 
Rasjid PM. ■

DIREKTUR Utama PNM Arief Mulyadi 
melakukan dialog melalui Zoom 

meeting mengenai antisipasi PNM 
terhadap dampak kenaikan suku bunga 
acuan Bank Indonesia bersama host 
CNBC Power Lunch dan Waketum Kadin 
Indonesia Bidang Perindustrian, Bobby 
Gafur Umar dalam acara Power Lunch, 
CNBC Indonesia, Kamis (22/9). 

Menurut Arief, agar kenaikan BI7DRR 
tak mengganggu target penyaluran 
pendanaan, maka PNM melakukan 
diversifikasi sumber dana. Salah satunya 
memperbesar sumber dana dari pasar 
modal hingga 55%, 30% dari perbankan 
dan 12-14% dari pinjaman pemerintah. 
Dalam kesempatan yang sama, Arief 
juga mengungkapkan fokus PNM saat 
ini untuk mendorong agar usaha mikro 
dan ultra mikro bisa naik kelas melalui 
peningkatan dan penguatan penyaluran 
pendanaan.  ■

Penerimaan Anugerah Infobank The Best 
State-Owned Enterprise 2022

Live Streaming
Interview CNBC - Money Talks, 
Power Lunch

Agenda Kita: September 2022



13Edisi 015 / 2022

FO
TO

:  
DO

K.
 P

N
M MASYARAKAT Ekonomi Syariah 

(MES) menggelar Silaturahim 
Kerja Nasional (Silaknas) di 
Jakarta Convention Centre 
pada Sabtu (8/10) dengan tema 
“Memperkuat Kolaborasi untuk 
Akselerasi Ekonomi Syariah yang 
Kontributif”. Silaknas juga diikuti 

melalui Zoom oleh Ketua Dewan 
Pembina MES Prof. Dr. KH Ma’ruf 
Amin, Ketua Dewan Pakar MES DR. 
Perry Warjiyo, Ketua Umum MES 
Erick Thohir,  Wakil Ketua Dewan 
Pembina MES Agung Firman 
Sampurna, Sekretaris Jenderal 
MES Iggi H. Achsien, Bendahara 

Umum MES Hery Gunardi, Ketua 
4 Pengurus Pusat MES Friderica 
Widyasari Dewi, Jajaran Pengurus 
Pusat dan Wilayah MES, serta 
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, 
Direktur Utama PNM VC Rahfi e 
Syaefulshaaf, dan Direktur Utama 
PNM IM Bambang Siswaji. ■

BRI, Pegadaian dan PNM menggelar Festival Pasar 
SenyuM Rakyat di Istana Maimoon, Medan, Sabtu 

(22/10). Sebanyak 50 tenant berpartisipasi untuk 
menawarkan produk unggulan dari kuliner, fashion, hingga 
kerajinan tangan. Festival dibuka Wakil Walikota Medan 
Aulia Rachman, Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT 
Pegadaian Eka Pebriansyah, serta Direktur Operasional PNM 
Sunar Basuki. Hadir pula Regional Micro Banking Head RO 
Medan Anditya Mahendra Krishna, Kepala Dinas Koperasi 
& UKM Benny Iskandar Nasution, Corporater Secretary L. 
Dodot Patria Ary, ALF, IRW, YND beserta tim, serta Tim PKU 
& SPR. ■

Silaturahim Kerja Nasional
Masyarakat Ekonomi Syariah

Festival Pasar
SenyuM Rakyat

Jakarta, 8 Oktober 2022

Medan, 22 Oktober 2022

Agenda Kita: Okotober 2022
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PT Permodalan Nasional Madani 
punya cara unik dalam merayakan 
Hari Sumpah Pemuda. Dalam 

perayaan ke-94 yang jatuh tanggal 28 
Oktober 2022 lalu, PNM mengadakan 
pelatihan safety riding bersama PT Jasa 
Raharja. Pelatihan ini diikuti oleh 1.500 
Account Officer (AO) PNM Mekaar.

Makin menjadi unik, karena pelatihan 
safety riding yang diadakan di Bekasi 
Convention Center tersebut berhasil 
mencetak rekor MURI untuk kategori 
“Pelatihan Safety Riding dengan 
Peserta Perempuan Terbanyak di 
Indonesia”.

Pelatihan safety riding oleh PNM ini 

turut dihadiri oleh Direktur Kepatuhan 
dan Manajemen Risiko PNM Kindaris, 
Direktur Operasional PT Jasa Raharja 
Dewi Aryani, Direktur Operasional 

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) 
Jusuf Ngadri, serta Kasubditdikmas 
Ditkamsel Korlantas Kombespol Arman 
Achdiat, SIK, M.Si..

Tak hanya penting, pelatihan 
safety riding bagi AO PNM 
Mekaar ini juga unik.
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Aman Sehari-Hari
dan Cetak Rekor MURI

Pelatihan Safety Riding Bagi AO PNM Mekaar

Manajemen Risiko PNM Kindaris (kanan) menerima piagam rekor MURI dari Direktur 
Operasional Museum Rekor Dunia Indonesia Jusuf Ngadri.
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Tujuan pelatihan ini untuk 
mengedukasi dan meningkatkan 
kesadaran akan keselamatan 
berkendara. Mengingat seluruh 
Account Officer harus turun langsung 
ke lapangan sebagai garda terdepan 
PNM untuk menemui para nasabah 
setiap hari. Tidak hanya sampai di 
situ. Pelatihan safety riding kali ini 
juga diharapkan dapat memberikan 
semangat kepada seluruh teman-teman 
AO dan peduli terhadap keselamatan 
berkendara saat bekerja.

“Semoga hal ini menjadi motivasi 
teman-teman Account Officer yang 
datang hari ini, agar tetap semangat 
dan lebih peduli terhadap keselamatan 
dalam berkendara,” ucap Kindaris saat 
memberikan sambutan.

Ke depannya Account Officer tidak 
hanya sekadar mengendarai kendaraan, 
menggunakan helm, dan memiliki Surat 
Izin Mengemudi (SIM) saja, melainkan 
juga memahami dan mengikuti seluruh 
peraturan berlalu lintas dengan baik. 
Ini bertujuan menurunkan risiko tingkat 
kecelakaan bagi seluruh Account Officer. 

“Semoga ke depannya teman-teman 
Account Officer PNM bisa semakin 
banyak dalam mengikuti pelatihan 
ini agar mendapatkan pembekalan 
pentingnya aman berkendara,” jelas 
Arman Achdiat.

Benar sekali, karena sebagian 
besar AO PNM adalah perempuan. 
Dan umumnya teman-teman AO ini 

memilih mengendarai sepeda motor 
untuk beraktivitas sehari-hari. Karena 
itu memahami aturan lalu lintas dan 
keselamatan dalam berkendara adalah 
kunci penting dalam berlalu lintas. 
Dengan begitu aktivitas sehari-hari bisa 
dijalani dengan aman, nyaman, dan 
lancar.

Semangat! ■

Pentingnya pelatihan safety riding untuk AO PNM Mekaar.

BERIKUT ini kiat safety riding bagi 
perempuan dari Ludhy Kusuma, 
Safety Riding Development Section 
Head PT Daya Adicipta Motora (DAM), 
yang dikutip dari Kompas.com berikut 
ini:

1. Berkendara dengan lengkap
Gunakan helm SNI yang selalu “klik” 

(pengikat helm terkunci dengan benar 
di dagu) guna melindungi rahang dan 
otak belakang apabila terjadi benturan 
di kepala. Lalu, gunakan jaket yang 
melindungi tubuh dari paparan angin 

saat berkendara. Serta jangan lupa 
membawa surat-surat: STNK, SIM, 
dan KTP.

2. Menggunakan sepatu yang 
nyaman

Disarankan menggunakan 
sneakers atau flat shoes 
saat berkendara. Hindari 
menggunakan sepatu hak tinggi, 
karena dapat memengaruhi 
keseimbangan mengendarai 
motor di jalan raya. 

3. Cukup membonceng satu orang
Demi keselamatan pengguna 

jalan raya lainnya, pastikan hanya 
membonceng satu orang saja. 
Kemudian, hindari membawa barang 

yang terlalu berat dan melebihi 
kapasitas saat naik motor.

4. Jangan ngebut!
Jangan membawa 

kendaraan dengan 
kecepatan terlalu tinggi, 

alias ngebut. Karena 
meningkatkan 

risiko 
kecelakaan lalu 

lintas. Selalu atur 
kecepatan sesuai 
kondisi jalan, agar 

aman berkendara di 
jalan raya. ■

Safety 
Riding bagi 
Perempuan
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PNM Mekaar DIGI

Aplikasi PNM Mekaar DIGI

Meningkatkan 
Kinerja AO
Dilengkapi berbagai fitur 
andalan, aplikasi PNM 
Mekaar DIGI ini diharapkan 
dapat membantu seluruh 
Account Officer bekerja 
lebih efisien di mana saja 
dan kapan saja.

KECEPATAN dan ketepatan 
adalah satu kunci di era digital. 
Keputusan-keputusan penting bisa 

dilakukan dalam waktu detik, termasuk 
keputusan transaksi yang dilakukan di 
lapangan. Oleh karena itu PT Permodalan 
Nasional Madani (PNM) merilis aplikasi 
Mekaar DIGI untuk seluruh Account 
Officer (AO) PNM Mekaar. Mekaar DIGI 
merupakan aplikasi mobile dan web-
based yang digunakan untuk mendukung 
proses bisnis PNM Mekaar. Aplikasi 
ini memudahkan Account Officer PNM 
Mekaar agar dapat bekerja lebih efisien 

dan melihat data secara realtime melalui 
aplikasi.

“Jadi, selama di lapangan, mereka 
(AO) bisa melakukan transaksi. Baik itu 
transaksi on boarding calon nasabah, 
kemudian terkait dengan transaksi 
maintenance nasabah yang dilakukan 
oleh Account Officer setiap harinya,” 
jelas Kepala Divisi IT PT PNM Sutanto. 
Hadirnya aplikasi PNM Mekaar DIGI ini 
salah satu wujud PNM bertransformasi 
dari manual ke digital. 

Aplikasi Mekaar DIGI dilengkapi 
dengan berbagai fitur unggulan yang 
sangat membantu para AO dalam 
menyelesaikan pekerjaannya. Terutama 
dalam bekerja dan menjalin relasi dengan 
seluruh nasabah maupun calon nasabah 
PNM. Salah satu fitur unggulan yang 
ditawarkan adalah kemudahan akses 
secara online maupun offline. Mengingat, 
saat ini tidak semua Account Officer 
berada di wilayah yang terjangkau sinyal 
atau jaringan internet dengan baik.

“Meskipun offline pun, mereka tetap 
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literasi keuangan, literasi digital, literasi 
perkembangan produk, dan banyak lagi. 
Kemudian ada fitur Inisiasi atau fitur 
untuk onboarding nasabah. Fitur ini 
berfungsi untuk mengumpulkan data 
calon nasabah. 

“Mulai dari melakukan sosialisasi 
oleh Account Officer di lapangan, 
pembentukan dan pembinaan kelompok, 
pencatatan data nasabah, analisa 
keuangan nasabah, verifikasi, hingga 
transaksi pencairan yang dilakukan oleh 
Account Officer dan kepala unit PNM 
Mekaar,” ujar Sutanto.

Kemudian fitur terbaru dari Mekaar 
DIGI, yakni melakukan sinergi melalui 
Holding Ultra Mikro bersama BRI dan 
Pegadaian, untuk referral produk-produk 
di PNM Mekaar.

Rencana Pengembangan
Ke depannya, PNM akan terus 

berupaya menghadirkan berbagai fitur 
unggulan yang memudahkan Account 
Officer dalam bekerja. Salah satunya 

fitur yang tengah dikembangkan adalah 
“Pencairan Cashless” melalui aplikasi 
PNM Mekaar DIGI. 

Nantinya, pencairan tersebut dapat 
dilakukan oleh ketua atau kepala unit 
PNM Mekaar langsung ke rekening 
nasabah melalui aplikasi Mekaar 
DIGI. Selain itu, masih banyak fitur 
lainnya yang akan dihadirkan untuk 
memudahkan seluruh Account Officer 
hingga kepala unit PNM Mekaar.

“Contoh misalnya, fitur untuk melihat 
berapa banyak customer yang telah 
disosialisasi, berapa banyak customer 
yang sudah diverifikasi, hingga berapa 
banyak customer yang sudah melakukan 
pencairan dana, dan seterusnya,” ungkap 
Sutanto.

Untuk saat ini belum semua wilayah 
menggunakan aplikasi ini. Namun 
aplikasi Mekaar DIGI sudah mulai 
digunakan oleh sebagian Account 
Officer sejak Februari - Maret 2022. 
Aplikasi Mekaar DIGI diharapkan 
dapat digunakan secara serentak 
oleh lebih dari 60 ribu Account Officer 
PNM di seluruh Indonesia pada 2023 
mendatang.

Harapannya, dengan digitalisasi ini, 
kinerja AO akan terus meningkat. Dengan 
begitu, layanan PNM Mekaar akan makin 
baik dan berkembang. Ujung-ujungnya 
adalah perfomance perusahaan yang 
terus membaik. Juara! ■

Keputusan yang cepat dan tepat bisa dilaksanakan di lapangan.

PNM Mekaar DIGI

bisa melakukan input di handphone dan 
aplikasi. Begitu mendapatkan sinyal 
yang bagus, maka data akan secara 
otomatis tersinkronisasi ke server,” 
ungkap Sutanto. 

Guna memudahkan Account Officer 
saat bekerja dan melakukan transaksi 
di lapangan, setiap AO akan dibekali 
seperangkat handphone dan paket data. 
Handphone ini sudah terinstal aplikasi 
Mekaar DIGI. 

Fitur Andalan 
Selain bisa diakses secara online dan 

offline, aplikasi Mekaar DIGI dibekali 
dengan berbagai fitur andalan lainnya. 
Pertama adalah fitur PKM (Pertemuan 
Kelompok Mingguan), yakni fitur untuk 
membantu seluruh AO melakukan 
transaksi collection di lapangan secara 
langsung. 

Selanjutnya fitur PKMB (Pertemuan 
Kelompok Mingguan Bermakna), 
sebuah fitur bagi Account Officer 
untuk memberikan insight berupa FO
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“Aplikasi ini memudahkan 
Account Officer PNM 
agar dapat bekerja lebih 
efisien.”
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PERTENGAHAN September 2022 
menandai satu tahun terbentuknya 
Holding Ultra Mikro (UMi) antara 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
atau BRI sebagai induk, bersama PT 
Pegadaian dan PT Permodalan Nasional 
Madani (PNM). Selama satu tahun, sinergi 
ketiga entitas tersebut terbukti berhasil 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan mempercepat inklusi keuangan. 

Berdasarkan data, hingga akhir Agustus 
2022 tercatat jumlah nasabah yang telah 
diintegrasikan ketiga entitas Holding 
UMi mencapai 23,5 juta nasabah. Total 
outstanding pembiayaannya sebesar 
Rp183,9 triliun. Pencapaian ini selaras 
dengan salah satu agenda prioritas dalam 
Presidensi G20 di Indonesia, yakni inklusi 
keuangan terkait teknologi digital dan akses 
pembiayaan bagi UMKM.

BRI juga berhasil menaikkelaskan 1,8 
juta nasabah KUR Mikro ke Komersial pada 
2021. Tahun 2022, nasabah yang berhasil 
dinaikkelaskan diprediksikan mencapai 2,2 
juta nasabah.

Selain dari sisi pembiayaan, hingga 
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Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat inklusi keuangan.

Memperkuat 
Ekonomi 
Kerakyatan
Sejak terbentuk setahun terakhir, Holding UMi telah 
mampu memperkokoh pondasi ekonomi kerakyatan.

Satu Tahun Holding Ultra Mikro

Info Internal
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Agustus 2022 integrasi layanan ketiga 
entitas atau co-location melalui Gerai 
Senyum sudah mencapai 1.003 lokasi, 
dari target awal 978 lokasi. Penabung 
baru UMi mencapai 6,85 juta, dari target 
awal 3,3 juta. Nasabah PNM Mekaar yang 
bergabung sebagai Agen BRILink sudah 
mencapai 40.121.

Sumber Pertumbuhan Baru
Terkait kinerja yang impresif itu, Direktur 

Bisnis Mikro BRI, Supari mengatakan 
tujuan holding yang diinisiasi Kementerian 
BUMN setahun lalu mulai menampakkan 
hasil positif. Ketiga entitas memang 
diarahkan untuk melayani masyarakat 
sebanyak mungkin hingga segmen usaha 
terkecil, dengan biaya seefisien mungkin. 

“Jadi kata kuncinya adalah sinergi. BRI, 
Pegadaian, dan PNM selama ini concern, 
fokus menangani UMKM. Dibentuknya 
holding ini benar-benar sinergi yang bisa 
di-KPI-kan secara bersama, tidak jalan 
sendiri-sendiri. Semuanya itu menyasar 
55 juta nasabah ultra mikro di Indonesia,” 
ujar Supari.

Sinergi melalui holding semakin 
memperkuat komitmen untuk 
meningkatkan pemberdayaan sehingga 
dapat mendorong peningkatan pelaku 
bisnis di segmen UMi. Melalui PNM, 
holding menjangkau masyarakat di 
bawah melalui mekanisme group lending. 
Dengan pendampingan, masyarakat 
yang belum bankable dimasukkan dalam 
sistem layanan jasa perbankan. 

Setelah layak secara komersial, 
nasabah diberi pilihan akses permodalan 
berbasis gadai melalui Pegadaian atau 
mengambil pinjaman ke BRI melalui 
produk Kupedes. 

“Setelah itu kami dorong mereka untuk 
naik kelas dan kami ikuti journey-nya 
secara sistematis melalui sistem. Holding 
UMi ini juga sumber dana murah. Karena 
nasabah yang disasar bertransaksi, 
meskipun uangnya cuma Rp1 juta-Rp2 
juta mereka diajari untuk punya tabungan, 
untuk menabung,” ujar Supari.

Supari menambahkan, Holding UMi 
merupakan sumber pertumbuhan baru 
bagi BRI yang akan memberikan banyak 
benefit, baik secara ekonomi, social value, 

Setelah tergabung dalam Holding UMi, PNM memperoleh sokongan likuiditas yang kuat dari BRI. 

Holding UMi merupakan sumber pertumbuhan baru bagi BRI.

Info Internal

maupun secara sustainable return kepada 
stakeholder BRI. 

Pengembangan itu tak terlepas dari 
potensi sumber daya yang dimiliki ketiga 
entitas. BRI Group memiliki jaringan yang 
tersebar di seluruh Indonesia meliputi 
6.500 mikro outlet, ditambah 3.600 outlet 
PNM, 4.000 outlet Pegadaian, serta 
lebih dari 530.000 Agen BRILink sebagai 
layanan branchless banking.

BRI Group memiliki lebih dari 63.000 
financial advisor yang andal dalam 
memberikan layanan prima kepada 
nasabah mikro dan ultra mikro. 
Holding UMi pun akan menguatkan 
pengembangan micro payment 
ecosystem.

Perkokoh Pondasi Ekonomi 
Kerakyatan

Sementara itu, Menteri BUMN Erick 
Thohir mengungkapkan bahwa Holding 
UMi telah memberikan kontribusi 
positif terhadap peningkatan ekonomi 
masyarakat. Menurutnya, konsep 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang 
diadopsi ada dua.

“Pertama, bagaimana BUMN 
memastikan usaha pelaku UMKM dan UMi 
mendapatkan pembiayaan yang sesuai 
dilengkapi dengan pendampingan yang 
tidak kalah penting. Kedua, menjaga rantai 
pasok. Contoh bagaimana kita konsolidasi 
BRI, dengan PNM, dan Pegadaian. BRI itu 
kan memastikan UMKM naik kelas, yang 
tadinya ultra mikro. Melalui PNM pinjaman 
Rp1 juta – Rp4 juta, lalu naik ke Pegadaian 
yang pinjamannya mungkin Rp20 juta – 
Rp50 juta, nanti naik lagi,” jelasnya.

Setelah tergabung dalam Holding UMi, 
PNM memperoleh sokongan likuiditas 
yang kuat dari BRI. Fundamental terus 
dibangun di ekonomi kerakyatan. Holding 
UMi yang lahir sejak September 2021 
semakin membuktikan kehadiran negara 
secara langsung untuk mengangkat 
ekonomi kerakyatan. Perusahaan besar 
atau korporasi harus bersinergi dengan 
pelaku usaha yang paling kecil sekalipun.

“Ini yang kami jaga dan saya yakini, 
pemerintahan Presiden Jokowi fokus 
bagaimana pembedahan ekonomi 
kerakyatan ini dapat menjadi platform 
yang tepat,’’ pungkasnya. ■
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Laporan Utama Kaleidoskop 2022

Setahun perjalanan PNM di 
2022 diisi beragam kisah 
terajut indah sarat makna.  

Ibarat kepingan puzzle yang bisa 
dinikmati dan dipahami setelah 
bersatu utuh.  Masing-masing 

keping menggambarkan pencapaian, 
peristiwa, kepedulian hingga catatan 
rekor dunia.  Tentu saja, kumpulan 
kisah ini mejadi bekal berharga, 
sesaat sebelum melangkah ke tahun 
yang baru. ■

MENAPAKI tahun baru di Januari, PNM 
pindah gedung baru ke Menara PNM di 
Jalan Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, 
Jakarta Selatan 12920. Suasana dan 
semangat baru!

TINDAK lanjut megamerger industri 
pembiayaan Tanah Air. BRI sebagai induk 
usaha melakukan kunjungan perdana ke 
PNM dengan tujuan bersilaturahmi dan 
berdiskusi terkait segmen ultra mikro, 
kolaborasi dan strategi nyata antar-
holding, room for improvement pada 
program-program, dan stream culture 
Brigade Madani.

BERPERAN sebagai culture activation 
atau menjadi booster implementasi One 
Culture Akhlak, Stream Culture BRIgade 
Madani (SCBM) menggambarkan gerakan 
pekerja tiga entitas Holding Ultra Mikro. 
Persisnya dalam berupaya mendorong 
kinerja sustainable (berkelanjutan), 
menumbuhkembangkan dan memperkuat 
perekonomian ultra mikro.

KERJASAMA PNM bersama PT Enam 
Kubuku Indonesia menghadirkan PNM 
TIBA (Titik Baca) bagi seluruh insan PNM. 
Melalui TIBA, tidak perlu mengeluarkan biaya 
tambahan pergi ke perpustakaan, membeli 
buku, serta mengeluarkan waktu dan 
tenaga ekstra melakukan perawatan buku. 
Integrasi perpustakaan melalui gawai ini 
merupakan bentuk konsistensi PNM untuk 
terus meningkatkan kompetensi, transfer 
knowledge serta memperkaya pengetahuan 
bagi seluruh insan PNM. 

PERUBAHAN perilaku berdigital 
konsumen sepanjang pandemi 
Covid-19, mewajibkan PNM gerak cepat 
dengan melakukan kick-off Program 
Pengembangan Kapasitas Usaha 

Kantor Baru 
Semangat Baru

Silaturahmi Perdana 
PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) 
Tbk. Ke PT PNM

Stream Culture 
Brigade Madani

TIBA (Titik Baca) PNM

Kick Off Program Pengembangan 
Kapasitas Usaha PT PNM 

Januari 2022 Februari 2022

Februari 2022

Februari 2022

Januari 2022

(PKU).  Programnya, akselerasi digitalisasi 
pelaku UMKM. Mulai dari motivasi usaha, 
pembukuan sederhana, peningkatan 
produktivitas, penjualan online, hingga studi 
banding ke dalam dan luar negeri.  

Rangkaian Kisah 
Bersama di 2022
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PNM PKU berhasil mencetak 2 
penghargaan MURI dengan kategori 
“Pelatihan Literasi Keuangan secara 
Serentak oleh Perempuan Terbanyak” 
dan “Pembukaan Rekening secara 
Serentak oleh Perempuan Terbanyak” 
yang digelar secara hybrid di Hotel 
Santika Premiere Dyandra - Medan. 
Masing-masing dengan angka rekor 
23.000 orang. 

Rekor MURI ini dicatat berbasis 
kegiatan Program Pengembangan 
Kapasitas Usaha (PKU) PNM bersama 
BRI yang bergerak bersama di segmen 
ultra mikro.  

HARI ulang tahun PNM ke-23 meriah lahir 
batin. Puncak perayaan digelar hybrid di 
seluruh cabang. Pesta ini merefleksikan 
kekompakan dan kreativitas seluruh 
insan PNM. Memanfaatkan Instagram 
Live sebagai medium, tersimak 
semangat kekompakan dan kreativitas  
di balik parade perayaan HUT tersebut.  

PENCAPAIAN UMi medio September 2021 
– Akhir Agustus 2022. 23,5 juta Nasabah. 
183,9 Triliun Outstanding pembiayaan. 1,8 
juta nasabah (2021) dan 2,2 juta nasabah 
(2022) naik kelas dari KUR MIcro ke 
Komersial. 1.003 Lokasi Gerai Senyum.  
6,85 Juta nasabah penabung baru. 40.121 
nasabah PNM Mekaar jadi Agen BRI Link.

PNM dan Micro Madani Institute (MMI) 
kerja bareng membuat program pelatihan 
dan kompetisi kepada siswa-siswi SMK di 
seluruh Indonesia tentang kewirausahaan 
berjuluk Madani Entrepreneur Academy 
(MEA). MEA diharapkan mampu 
mengubah pola pikir dan mengenalkan 
dunia wirausaha sejak dini. ■

SEBAGAI simbol peran perempuan 
yang sangat vital dalam perkembangan 
perusahaan, PNM menunjuk Via Vallen 
sebagai brand ambassador. Peran 
brand ambassador adalah bekerja sama 
dengan perusahaan untuk membantu 
mempromosikan produk, pesan, dan citra 
perusahaan. Brand ambassador juga 
membantu perusahaan mendapatkan 
kepercayaan konsumen dan memengaruhi 
proses pengambilan keputusan mereka, 
sehingga kelak mampu meningkatkan 
penjualan atau pelanggan.

TARGET laba bersih PNM tahun 
2021 sebesar Rp 425 miliar.  Namun 
hingga Desember 2021, PNM sudah 
mengantungi laba bersih Rp 845,13 
miliar atau 199% dari target. 

Menurut Direktur Utama 
PNM, Arief Mulyadi, “Laporan 
Tahunan Perseroan Tahun Buku 
2021 menjadi capaian penting 
PNM.  Capaian PNM melesat di 
berbagai aspek jika dibandingkan 
dengan tahun 2020 dan target 
RKAP (Rencana Kerja Anggaran 
Perusahaan).”  

PNM Berhasil 
Mencetak 2 Rekor 
MURI

Perayaan HUT PNM 
Ke-23: Tumbuh, 
Peduli, Menginspirasi

Setahun Holding UMi

Madani Entrepreneur 
Academy 2022

Via Vallen Brand 
Ambassador PNM

RUPS PNM, 
Strategi Tepat 
Hasil Memikat

April 2022 Juni 2022

September 2022

September 2022

April 2022

Mei 2022
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Memberdayakan Masyarakat 
Melestarikan Lingkungan

ARTINYA nasabah diberi 
berbagai macam keahlian yang 
mendukung usahanya. Agar 

apa? Supaya usahanya bisa tumbuh 
berkembang dan lestari.

 Bicara soal menumbuhkembangkan 
dan melestarikan, “tangan dingin”  
PNM tidak hanya sukses merangkul 
nasabah di Tanah Air. Tapi juga 
menyentuh masyarakat dan lingkungan 
di sekitaran domisili nasabah melalui 
program Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan (TJSL).  

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Per Bulan Oktober 2022, PNM Mekaar telah merangkul 
12,8 juta nasabah. Merangkul nasabah tidak hanya 
memberikan modal, namun juga pemberdayaan. 

Untuk apa? Eh, simak baik-baik ya…
gaes! Masyarakat dan lingkungan yang 
terjaga, baik keharmonisan sosial, keasrian 
lingkungan, dan kelestarian alamnya 
akan memberikan manfaat langsung bagi 
masyarakat. Apa contohnya? Udara bersih, 
lingkungan bersih, sumber air tidak pernah 
kering, pantai tidak terabrasi, tanah subur 
dan sebagainya.   

Bicara tanpa bukti sama dengan 
bohong!  Maka silakan simak sentuhan 
PNM pada lingkungan masayarakat yang 
sudah berjalan setahun ini. ■

7 September 2022 5 Oktober 2022

13 September 2022

Pantai Pasar Bawah Manna, Bengkulu Selatan

Rusunawa Ketapang, 
Kota Pangkalpinang

Menara PNM Jakarta

Peresmian Ruang 
Pintar Rafflesia

Pembangunan 
Ruang Pintar 

untuk Anak 
Nelayan

Madani 
Entrepreneurship 

Academy (MEA)
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Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

22 September 2022

22 September 2022

4 Oktober 2022

24-25 September 2022

Desa Cipulus, Kecamatan Cikijing, 
Kab. Majalengka, Jawa Barat

Blitar, Jawa Timur

Geopark Ciletuh, Desa Ciwaru, 
Kec. Ciemas, Kab. Sukabumi

Desa Selorejo, Kecamatan Dau,
PNM Cabang Malang, Jawa Timur

Peresmian Desa Binaan

Penanaman 
10.000 Pohon 
Mangrove dan 
Pelepasan Tukik

Penanaman 6.000 
Pohon Mangrove

Penanaman 1.000 pohon

Sosialisasi dan pelatihan pengolahan bibit 
semai sayuran, penyerahan bantuan alat usaha 
dan peresmian rumah semai, peresmian Ruang 
Pintar Thoriqul Yaqin, peletakan batu pertama 
pembangunan gapura desa binaan.

Peresmian Sarana Air Bersih, 
Peresmian Ruang Pintar Kedai Ilmu 
Harmoni, Peresmian Ruang Pintar 
Roudhatul Quran, 

Shelter pembibitan pohon, gerobak sampah, bersih 
desa, sosialisasi lingkungan hidup, pengelolaan sampah, 
pemberian paket sembako ke nasabah PNM Mekaar.
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SAAT ini eranya Internet of Things 
(IOT), era digitalisasi yang sudah 
bisa dibilang mendarah daging 

dalam setiap sendi kehidupan manusia. 
Dengan digitalisasi ini, semua proses bisa 
berjalan dengan sangat cepat. Dan jika kita 
tidak menyikapi banyak hal yang terkait 
dengan digitalisasi, maka siap-siap akan 
tertinggal. The future is now, masa depan 
bisa diraih mulai dari sekarang.

The Future Is Now adalah juga tema 
yang diangkat dalam PNM Learning 
Festival yang diadakan pada tanggal 22-
23 September 2022. Pesertanya adalah 
seluruh karyawan PNM. Acara tahunan 
yang mulai dilaksanakan sejak 2020 ini 
berlangsung di Ballroom Menara PNM, 
Kuningan, Jakarta Selatan.

Perubahan yang sangat cepat ini 
memaksa masyarakat untuk keluar dari 
zona nyaman. Karena itu PNM Learning 
Festival ini diselenggarakan untuk 
mempersiapkan Insan PNM agar bisa 
beradaptasi dengan perubahan-perubahan 

yang begitu cepat, terkait dengan 
digitalisasi.

PNM menyadari, transformasi digital 
serta tren perkembangan teknologi 
memerlukan knowledge dan skill 
mumpuni. Sehingga, dibutuhkan SDM 
inovatif dan kreatif untuk memahami 
perkembangan teknologi menuju 
transformasi digital masa kini.

“Diharapkan, adanya PNM Learning 
Festival ini menjadi pendorong semangat 
untuk kami Insan PNM dalam memberikan 
yang terbaik untuk UMKM dalam 
memajukan ekonomi kerakyatan,” ujar 
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi dalam 
pembukaan PNM Learning Festival 2022.

Belajar Dari Sosok Inspiratif
Seperti yang kita tahu, perkembangan 

teknologi yang pesat berdampak pada 
persaingan bisnis yang semakin ketat. 
Kondisi tersebutlah yang mengharuskan 
seluruh Insan PNM untuk mampu 
beradaptasi dan memanfaatkan teknologi 

Info Internal

PNM Learning Festival 
diharapkan menjadi 
pembuka dan penambah 
wawasan serta 
pengetahuan Insan PNM. 
Apa tema learning kali ini? 

PNM Learning Festival 2022

Kembangkan Potensi 
Karyawan di Era Digital
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secara maksimal. Dengan demikian, 
Insan PNM dapat bertahan dan 
beradaptasi di tengah digitalisasi yang 
semakin gencar dan meningkatkan 
performance individu. Diharapkan ini 
akan berdampak positif pada kinerja 
perusahaan. Dengan demikian dapat 
memberikan yang terbaik bagi UMKM 
dalam memajukan ekonomi kerakyatan. 

PNM Learning Festival 2022 kali ini 
menghadirkan sejumlah narasumber 
yang inspiratif. Narasumber tamu hari 
pertama adalah Erwin Parengkuan, CEO 
TALKinc. Erwin Parengkuan mengangkat 
topik tentang “Boosting Confi dent and 
Effective Communication in Digital Era”. 

Di hari kedua, narasumber tamu adalah 
Wahyu T. Setyobudi, Specialized in 
Strategic Transformation and Innovation. 
Wahyu mengangkat topik “Design 
Thinking of Innovation”.

Narasumber tamu hari kedua adalah 
Merry Riana, motivator dan penulis 
buku. Merry tema “Dari Impossible jadi 
I’m Possible”.  Menjadi sosok panutan 

banyak Gen Milenial dan Gen Z, Merry 
Riana merupakan pengusaha dan 
investor muda yang bekerja keras untuk 
meraih satu juta Dollar pertamanya. 

Dari seminar yang dilakukan selama 
dua hari tersebut, Insan PNM mendapat 
banyak bekal yang sangat bermanfaat 
bagi kemajuan pelayanan dan 
inovasi. Layanan dan inovasi berbasis 
teknologi ini, diharapkan akan punya 
manfaat besar bagi nasabah PNM 
untuk berkembang. Dengan nasabah 
yang berkembang secara kualitatif 
dan kuantitatif akan menjadi dasar 
yang kuat bagi perusahaan untuk bisa 
perform. ■

Info Internal

Menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif. Diikuti oleh seluruh Insan PNM baik secara langsung maupun online. 

“Transformasi digital 
memerlukan knowledge dan 

skill yang mumpuni.”

DI momen yang sama, PNM Learning 
Festival 2022 turut menggelar kick 
off PNM Innovation Festival. PNM 
Innovation Festival merupakan 
kompetisi bagi karyawan PNM untuk 
dapat melangkah secara terstruktur, 
guna mencapai pertumbuhan dan 
tujuan keberlanjutan masa depan 
karyawan dan perusahaan.

Dalam PNM Learning 
Festival 2022, ada lomba bagi 
para Insan PNM. Lombanya 
adalah menuangkan ide-
ide kreatif melalui berbagai 
platform. Seperti lomba 
video TikTok, lomba video pantun, 
dan lomba desain logo website 
“SATUDIANGKASA”. ■

, lomba video pantun, 

Kick Off 
PNM Innovation Festival
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Info Internal

Presiden Serahkan Langsung 
NIB kepada Nasabah PNM

Adanya NIB dapat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk mengakses 
layanan perbankan dalam mengembangkan usahanya.

KECIL bukan berarti tak berarti. 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) berkontribusi besar 

terhadap perekonomian nasional. 
Diperkirakan sekitar 61% PDB (Produk 
Domestik Bruto) dan perputaran ekonomi 
Indonesia digerakkan oleh pelaku UMKM. 
Bahkan, hampir 97% urusan pekerja dan 
ketenagakerjaan merupakan kontribusi 
dari 64 juta lebih UMKM yang ada di 
Indonesia. Namun, masih sedikit para 
pelaku UMKM yang memiliki Nomor Induk 
Berusaha (NIB).

“Menteri Investasi menyampaikan, 
yang memiliki NIB, yang telah didorong 
oleh Kementerian Investasi baru 1,8 
juta,” ungkap Presiden Joko Widodo saat 
menyerahkan NIB bagi 171 nasabah PT 
Permodalan Nasional Madani (PNM) 
Jayapura di GOR Toware, Jayapura, 
Papua. Selain itu, dalam acara yang 
digelar Rabu 31 Agustus 2022 ini, 
Presiden Joko Widodo juga memberikan 
NIB kepada 2.700 pelaku UMKM lainnya.

Pentingnya NIB 
Perlu dipahami, Nomor Induk Berusaha 

(NIB) adalah bukti registrasi/pendaftaran 
pelaku usaha untuk melakukan kegiatan 
usaha, serta sebagai identitas bagi pelaku 
usaha dalam pelaksanaan kegiatan 
usaha. Dengan kata lain, NIB digunakan 
sebagai “kartu identitas” bagi para pelaku 
usaha/UMKM. 

Secara keseluruhan, NIB dapat 
digunakan sebagai akses kepabeanan, 
serta pendaftaran kepesertaan pelaku 
usaha untuk mendapat jaminan sosial 
kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. 
Selain itu, jika pelaku usaha melakukan 
kegiatan impor barang, NIB berfungsi 

Sebanyak 171 nasabah PNM di Papua mendapatkan NIB langsung dari presiden. 

Penyerahan NIB Nasabah PNM Jayapura

Presiden Jokowi menyerahkan NIB kepada nasabah PNM di Papua.
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Info Internal

sebagai Angka Pengenal Impor 
(API). Sehingga dengan memiliki NIB, 
memudahkan seluruh kegiatan usaha 
para pelaku UMKM di Indonesia. Pasalnya, 
NIB akan mempermudah seluruh proses 
perizinan mendirikan usaha. 

NIB memudahkan pemilik usaha 
memperoleh dokumen pendaftaran yang 
dibutuhkan untuk mengajukan perizinan 
usaha. Seperti NPWP, Surat Pengesahan 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing (RPTKA), bukti pendaftaran BPJS 
Ketenagakerjaan, serta izin usaha untuk 
sektor perdagangan (SIUP). 

Menariknya lagi, NIB juga akan 
menyederhanakan persyaratan perizinan 
usaha. Asalkan memiliki NIB, pelaku 
usaha bisa langsung memperoleh akses 
untuk membuat izin operasional dan izin 
komersial usaha. Tanpa repot membawa 
berbagai macam berkas yang dibutuhkan 
untuk mengurus perizinan. 

Lantas, bagaimana jika pelaku 
usaha tidak memiliki NIB? Tentu saja, 
perusahaan atau pengusaha yang tidak 
memiliki NIB akan kesulitan mendapatkan 
pelayanan di bidang perizinan berusaha. 
Itulah mengapa, pelaku usaha harus 
segera membuat NIB. Bagi para pelaku 
usaha dan UMKM yang belum memiliki 
NIB, bisa membuatnya secara daring 
melalui laman: www.oss.go.id.

Harapannya, dengan penyerahan NIB 

bagi seluruh nasabah PNM di Jayapura 
ini dapat dimanfaatkan secara 
maksimal untuk mengakses layanan 
perbankan. Sehingga, ke depannya 

dapat mengembangkan usahanya dan 
mendorong UMKM Indonesia untuk 
naik kelas.

Dalam kesempatan yang sama, 
Presiden Jokowi turut menyarankan 
kepada seluruh pelaku usaha 
untuk mengembangkan usaha dan 
memanfaatkan Kredit Usaha Raya (KUR) 
UMKM di bank yang telah disubsidi 
oleh pemerintah. Sehingga usaha yang 
dilakukan para pelaku UMKM di Indonesia 
dapat berkembang dengan pesat. 
Semangat!   ■

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi (tengah) hadir dalam acara penyerahan NIB ini. 

“NIB digunakan 
sebagai “kartu 

identitas” bagi para 
pelaku usaha/UMKM”

Presiden Jokowi juga berpesan agar seluruh pelaku usaha untuk mengembangkan usaha 
dengan memanfaatkan Kredit Usaha Raya (KUR) UMKM.
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DALAM merayakan Hari 
Batik Nasional yang jatuh 
setiap tanggal 2 Oktober, 

PT Permodalan Nasional Madani 
(PNM) menyelenggarakan PNM Batik 
Festival 2022: Cantik Berbalut Batik. 
Diselenggarakan pada tanggal 4-6 
Oktober 2022 di area lantai dasar dan 
Ballroom Menara PNM, event PNM Batik 
Festival 2022 merupakan aksi nyata 
insan PNM dalam melestarikan warisan 
budaya Indonesia yang telah diakui 

secara internasional oleh UNESCO.
Berlangsung selama 3 hari, PNM Batik 

Festival 2022 memiliki rangkaian acara 
yang menarik untuk diikuti. Mulai dari 
bazar batik produk nasabah PNM yang 
berlangsung pada 4-6 Oktober 2022 di 
Menara PNM, hingga webinar “Cantik 
Berbalut Batik” pada 4 Oktober 2022 
melalui Zoom dan kanal Youtube PT 
PNM Official.

Terselenggaranya PNM Batik Festival 
2022 merupakan bukti nyata dari Insan 

PNM untuk terus berproses dan aktif 
dalam pelestarian salah satu budaya 
Indonesia, yaitu batik. Di pembuka acara, 
Komisaris Independen PNM, Veronica 
Colondam memberi sambutan dan 
motivasi bagi seluruh Insan PNM. Proses 
panjang pembuatan batik yang indah 
memiliki hikmah. Seluruh proses panjang 
pembuatan batik adalah pembelajaran 
kehidupan dan pekerjaan untuk 
mencapai suatu kesempurnaan. 

“Pembuatan batik yang begitu panjang 

Info Internal

Dalam menyambut Hari Batik Nasional, PNM mempersembahkan 
PNM Batik Festival 2022. Ada fashion show yang unik,lho!

Ada Fashion Show Batik
yang Unik

PNM Batik Festival 2022: Cantik Berbalut Batik



29Edisi 015 / 2022

dan memerlukan kesabaran hingga 
mencapai hasil yang baik adalah salah 
satu contoh yang dapat kita aplikasikan 
dalam budaya kerja dan keseharian kita 
semua, yakni terus berproses dan belajar 
demi mencapai output yang optimal,” 
jelas Veronica Colondam. 

Fashion Show Unik
Seluruh rangkaian acara PNM Batik 

Festival 2022 disambut antusiasme yang 
positif dari para peserta. Baik itu dari para 
Account Officer PNM yang mengikuti talk 
show dan webinar, peserta fashion show 
batik dari perwakilan afiliasi dan anak 
perusahaan PNM, serta seluruh nasabah 
PNM.

Salah satu rangkaian acara yang paling 
banyak dinanti dan disambut positif 
adalah webinar dan talk show “Cantik 
Berbalut Batik” oleh Nadya Julia selaku 
Co-Founder Oemah Etnik. Selama satu 
jam, Nadya Julia menjelaskan tentang 
latar belakang dan filosofi batik yang ia 
kenakan. Termasuk salah satunya adalah 

Info Internal

“Proses panjang pembuatan 
batik adalah pembelajaran 
kehidupan dan pekerjaan 

untuk mencapai suatu 
kesempurnaan.”

Dalam kesempatan ini, Erick Thohir memberikan motivasi kepada pada AO. 

pemilihan batik yang cocok digunakan 
sehari-hari, serta tips mix and match 
berbatik untuk OOTD (Outfit of The Day).

Sebagai pembicara yang memang ahli 
di bidangnya, Nadya Julia menyarankan 
memilih batik yang bisa dipakai secara 
berulang-ulang, multifungsi, dan nyaman. 
Misal memilih atasan batik yang bisa 
digunakan untuk acara formal, sehari-
hari, atau bahkan saat acara kondangan. 

Selain acara webinar dan talk 
show seru, PNM Batik Festival 2022 
juga turut menampilkan penampilan 
spesial fashion show yang diikuti oleh 
peserta dan anak perusahaan Afiliasi 
PNM. Uniknya, fashion show tersebut 
memiliki challenge yang mengharuskan 
para peserta untuk berbelanja dan 
memilih kain batik yang diinginkan. Jika 
ketinggalan acaranya secara langsung, 
cuplikannya masih bisa ditonton di kanal 
Youtube PT PNM Official.■

TANGGAL 2 Oktober sebagai 
Hari Batik Nasional didasari pada 
pengakuan batik sebagai Warisan 
Kemanusiaan oleh UNESCO 
terhadap karya Agung Budaya 
Lisan dan Nonbendawi. Mengutip 
dari Kompas.com, UNESCO 
menilai batik kaya akan simbol 
dan makna filosofi kehidupan 
masyarakat Indonesia. 

Ada beberapa kriteria yang 
harus dipenuhi agar batik 
mendapat pengakuan UNESCO. 
Mulai dari batik yang memiliki 
kekayaan simbolisme yang 
berkaitan dengan status sosial, 
komunitas lokal, alam, sejarah, 
dan warisan budaya. ■

Di Balik Hari 
Batik Nasional
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SEMBOYAN hidup Annisa Apriliana 
di atas dalam banget. Tidak 
sekadar deretan kata tanpa 

makna. Melainkan perlu komitmen dan 
konsistensi saat menjalankannya agar 
tujuan tercapai. And you know what? 
Annisa Apriliana yang akrab dipanggil 
Icha ini, jujurly menjalankan semboyannya 
sendiri dengan komitmen dan konsisten.  

Bersyukur Sejak Dini
Gabung PNM Mekaar Unit Adipala, 

Jawa Tengah, di 25 Februari 2020. Icha, 
saat itu, kaget bukan kepalang. “Baru 
pertama kali masuk kerja langsung turun 
ke lapangan,” kata perempuan kelahiran 
April 1999.    

Tapi, setelah lulus dari SMK, Annisa ini 
cepat melarut dalam proses adaptasi.  
Bahkan berbalik jadi rasa nyaman. Apa 
sebab? Kata Icha, karena ada dukungan 
teman-teman.  Rekan kerja di lingkungan 
kantornya memang sangat mendukung 
satu sama lain. Sehingga persoalan 
teknis di lapangan bisa tersolusi dengan 
mudah melalui ajang sharing. Baik 
informal maupun di sesi meeting resmi.

Kenyamanan Icha juga dipicu gaji. 
Menurutnya pendapatan yang ia peroleh 

tiap bulan bisa mencukupi kebutuhan. 
“Icha bisa memenuhi kebutuhan keluarga, 
punya barang-barang atau keperluan 
yang Icha perlu,” ujarnya girang.  Satu 
hal lagi, Icha feel comfy karena dia bisa 
menyapa ramah nasabah PNM Mekaar 
setiap kali jadwal Pertemuan Kelompok 
Mingguan (PKM).  

Atas segala kemudahan itu, Icha 
sangat bersyukur. Dan rasa bersyukur itu 
membuat motivasi hidupnya menebal. 
Sehingga dalam memenuhi komitmen 
profesional, target NoA (Number of 
Account) misalnya, ia tidak segan terjun 
ke kantung-kantung calon nasabah yang 
terbilang unik. Sebutlah gaul di meeting 
point ibu-ibu PKK, ngepoin kumpulan 
senam emak-emak, hingga menjalin 
hubungan kembali dengan nasabah-
nasabah drop out (DO) dan forum-forum 
PKM bermasalah.  

Bersama Bestie
Bagusnya, performa kerja pehobi nyanyi 

ini konsisten. Meski pindah-pindah unit, 
lo! Dari PNM Mekaar Unit Adipala terus ke 
Unit Kroya 3,  lanjut Kroya 2. Apa sebab? 
Rupanya konsistensi itu muncul akibat 
keberadaan bestie! Alias partner kerja 
yang -ternyata- fungsinya tidak sekadar 
jalan bareng ke PKM. Melainkan 
sebagai teman curhat, tukeran agenda 
sampai healing kalau sedang suntuk.  
“Jadi makin semangat buat cari NoA 
untuk kejar target kalau ada partner, 
mah.”  

Apalagi, saat ini, PNM 
memudahkan tugas-tugas 
lapangan melalui beragam aplikasi 

Kisah Karyawan Inspiratif

“Jika kamu hanya bekerja 
untuk uang, kamu tidak 
akan pernah berhasil.  Tapi 
jika kamu mencintai apa 
yang kamu lakukan dan 
selalu bersyukur, dunia akan 
menjadi milikmu.”

Komitmen
dan Konsisten

Annisa Apriliana, Account Officer Kroya 2

Saat ini, PNM 
memudahkan tugas-tugas 
lapangan melalui beragam 
aplikasi digital. Sehingga 
tugas-tugas lapangan 
bisa diselesaikan lebih 
cepat ketimbang versi 
konvensional dulu.
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Kisah Karyawan Inspiratif
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Nasabah drop 
out (DO) diajak 
balikan, eh 
banyak yang 
mau…!

Bestie di PNM 
Mekaar Cilacap,  
uber target 
hingga healing, 
kuy! 

digital. Sehingga tugas-tugas lapangan 
bisa diselesaikan lebih cepat ketimbang 
versi konvensional dulu. “Sekarang jauh 
lebih cepat dengan bantuan teknologi,” 
girang Icha. 

Berkat komitmen dan konsistensi Icha 
dalam bekerja, PNM Pusat memberinya 
kesempatan unjuk kebolehan menyanyi 
ke pentas channel YouTube PT PNM 
Official. Yakni melantunkan medley lagu-
lagu perjuangan dalam rangka HUT ke-77 
Republik Indonesia. Shooting video-nya 
dilakukan di Lampung, bersama insan-
insan PNM terpilih lainnya. “Jadi tahu 
dunia luar, tahu PNM Mekaar Cabang 
Lampung, tambah teman sesama AO jadi 
bisa sharing,” katanya mengimpresi trip 
lintas pulau perdananya.  

Cita-cita
Sepak terjang anak tunggal ini memang 

menjadi inspirasi bagi rekan-rekannnya. 
Tidak heran bila kemudian atas tour of 
duty-nya di beberapa kantor cabang PNM 
Mekaar, dia selalu menjadi yang paling 
senior. Alias membimbing “adik-adiknya” 
untuk siap menghadapi aneka situasi dan 
kondisi lapangan.  

Icha yang juga tulang punggung 
keluarga mengaku ambisius untuk 
mencapai keinginannya. “Kerja keras, 
nyari uang, sudah Icha lakuin dari masa 
sekolah SMK dulu. Sudah membantu 
meringankan beban keuangan rumah,” 
kata lajang yang tinggal di Kecamatan 
Binangun, Kabupaten Cilacap. 

Termasuk dalam meraih cita-cita, “Icha 
punya banyak cita-cita.  Pingin punya 
rumah sendiri, jadi orang sukses, bisa 
berangkatin Babeh (ayah, red.) naik haji,” 
tuturnya lancar. Namun buru-buru ia 
menyetop luncuran kata-katanya sendiri. 
“Nope, I mean, ingin bisa jadi anak yang 
berguna buat keluarga. Bisa bikin bangga 
keluarga kelak. Insya Allah, dan bisa jadi 
artis mungkin ya,”  katanya mantap.  

Last but not least, Icha yang mengaku 
tidak pantang menyerah ini, menapak 
langkah ke depan dengan lebih mantap.  
Yakin bila bersama PNM harapannya bisa 
tercapai satu demi satu.  

Aamiin….! ■
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SIAPA sangka bila hobi bermusiknya 
justru berkembang ke next level 
setelah menekuni kerja kantoran di 

PNM, “Saya sempat vakum di musik dan 
memilih fokus di pekerjaan,” kata Rezki 
yang mengawali karir PNM-nya sebagai 
Analis Pembiayaan Unit (APU) di PNM Unit 
Kedaton, Lampung, November 2013. 

Gagal dan Belajar
Namun, lulusan D3 sistem informasi 

komputer ini belakangan sadar kalau 
hobinya itu permanen, tidak bisa ia 
tinggalkan. “Setelah merasa gagal, saya 
belajar bahwa tidak ada halangan berkarya 
di mana pun kita berada,” ujarnya mengilas 
balik kisah.  

Terlebih,  PNM Cabang Bandar Lampung 
mendukung bakatnya. Buktinya Rezki 
selalu didaulat tampil di beragam acara 
kantor. “Mulai rapat koordinasi, acara 
pengembangan kapasitas usaha hingga 
gathering,” kata si bontot tujuh bersaudara.   

Makin positif vibe-nya ketika Kantor 
Pusat PNM mengendus talenta putra 
daerah kelahiran Maret 1985 ini. Rezki 
diminta membuat dan mengaransemen 
lagu perjuangan, jingle Mekaar, jingle 
PNM Digi, hingga lagu bertajuk Tumbuh 
Peduli Menginspirasi dalam rangka HUT 
PNM ke-23.  

Artinya, dalam meraih mimpi dan 
cita-cita tidak harus keluar dari rutinitas 
pekerjaan. Apa pasal? “Karena PNM 
sangat mengapresiasi dan men-support  
karyawan yang memiliki bakat dan 
talenta,” kata Rezki girang.  

Kisah Karyawan Inspiratif

Merajut 
Rutinitas dan 
Hobi Menjadi 
Prestasi

Sejak remaja, Rezki Agung 
bercita-cita jadi band 
terkenal di Indonesia.  
Sederet karya bermusik 
sudah diraih, bahkan 
bergabung di label besar. 
Tapi ia merasa belum 
sesuai harapan, bahkan 
gagal memperjuangkan 
cita-citanya.  Hingga takdir 
berkata lain…  

Rezki Agung, Pelaksana Bisnis PNM Bandar Lampung
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BERBICARA kiprah bermusik seorang 
Rezki Agung patut diklik bintang lima! 
Sebelum berkarir di PNM (2013), ia  
bermusik dengan intens dan mencatat 
beberapa pencapaian. Awal banget  
putra seorang guru ini pernah menjadi 
wakil Provinsi Lampung di ajang 
Kompetisi Band X-Mild Global TV dan 
menyabet Juara Pertama.

Musikus Profesional
Selanjutnya, pemilik akun YouTube 

Rezki Agung ini  sempat merasakan 
jadi nominasi 20 besar Akademi 
Fantasi Indosiar (AFI) di Palembang.  
Bukan hal mudah karena pesaingnya 
ada ratusan bahkan ribuan pemusik.  

Jejak langkah bermusik Rezki Agung 
kemudian bermuara di Jendral Band 
sebagai vokalis. Di Jendral Band ia 
dan koleganya meraih Juara Festival 
Pelajar Sumatera (2002). Puncaknya 

ketika label bergengsi di Tanah Air, EMI 
Records, mengontrak Jendral Band. 
Saat itu, lahirlah single hits Mati Berdiri 
dan Lupakan Aku.   

Kapasitas Rezki Agung pun menarik 
perhatian label My Music,  yakni dengan 
meminta Rezki Agung menciptakan 
lagu untuk dinyanyikan Raffi  Ahmad. 
Maka muncul lah single Lepaskan Saja. 
Single ini kemudian dibuatkan video 
klip dengan Nagita Slavina sebagai 
pemeran menemani Raffi  Ahmad.  

Lalu, bagaimana Rezki 
“menghangatkan mesin” bermusiknya 
di sela-sela kepadatan rutinitas PNM?  

“Saya gunakan waktu di weekend 
ataupun setelah bekerja,” bilangnya.  
Ngapain aja?  “Menciptakan karya lagu 
dan saya record dengan peralatan 
sederhana. Terkadang menyanyikan 
lagu karya orang lain atau meng-cover 
lagu-lagu hits baik dari dalam negri 
ataupun luar negeri,” tutupnya. 

Bravo! Lanjutkan berkarya! ■

FO
TO

-F
O

TO
: D

O
K.

 P
N

M

Kolaborasi mengaransemen medley lagu 
perjuangan dalam rangka HUT ke-77 RI.

Menjalani hari di atas musik.

Kisah Karyawan Inspiratif

Rezki terus berkarya dan lagunya bisa 
dinikmati di aplikasi musik

Prestasi Kerja
Sukses di jalur musik, lalu bagaimana 

sebagai profesional di PNM? Tidak 
kaleng-kaleng!  Pria bersemboyan hidup 
“Jangan pernah puas dengan apa yang 
kamu capai, karena itu semua tidak ada 
artinya jika dibandingkan dengan apa 
yang kamu mampu lakukan di masa 
depan” punya prestasi moncer.

Cukup dua tahun mencapai posisi 
Kepala Kantor ULaMM (KKU) Cabang 
Kalianda, setelah bertugas sebagai APU 
di PNM Unit Kedaton dan Sidomulyo. 
Akhir 2016 hingga 2017 Rezki 
menduduki pos KKU di Unit Sidomulyo. 
Tahun berikutnya hingga 2019, Rezki 

memimpin ULaMM Gedong Tataan. 
Hebatnya, di 2018, Gedong Tataan 
didaulat PNM sebagai Unit Terbaik. 

Saat ditanya kiat memimpin hingga 
bisa berprestasi moncer, pria yang 
berdomisili di Tanjung Karang ini 
mengatakan, “Menciptakan tim solid, 
harus menjaga komunikasi yang 
baik dengan tim. Mengajari bukan 
memerintah, mendengarkan masukan 
dari tim jika usulannya bagus dan bisa 
dijalankan dengan baik.”

Ibarat bait-bait syair lagu, Rezki Agung 
bahagia dengan karir dan hobinya yang 
berjalan harmonis merajut prestasi.

Yang di sanaaaaa…… Mana suaranyaa! ■

Masuk Label 
dan Bikin 
Single untuk 
Raffi   Ahmad
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Direktur Utama 
PNM Arief 
Mulyadi, hadir 
menerima dua 
penghargaan 
yakni: “Best New 
Sukuk Sustainable 
Finance”  dan 
“Best New Sukuk 
Indonesia”. 

The Asset 
Triple A Islamic 
Finance Awards 
merupakan 
penghargaan 
paling bergengsi di 
industri keuangan 
syariah. 

PNM berhasil meraih dua 
penghargaan internasional, 
yaitu sebagai “Best New 
Sukuk Sustainable Finance”  
dan “Best New Sukuk 
Indonesia” dari ajang The 
Asset Triple A Islamic 
Finance Awards yang 
diselenggarakan di Four 
Season Hotel, Kuala Lumpur, 
Malaysia, Kamis (27/10) lalu.

 dari The Asset Triple A Islamic Finance Awards
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THE Asset Triple A Islamic Finance 
Award merupakan penghargaan 
paling bergengsi di industri 

keuangan syariah. Penyelenggaranya, 
The Asset, merupakan institusi 
manajemen keuangan independen 
dengan pengalaman lebih dari dua 
dekade dalam menjalankan program 
penghargaan untuk berbagai industri. 

The Asset menerapkan serangkaian 
penilaian terhadap sejumlah 
kandidat. PNM tentunya menyambut 
baik nominasi untuk penghargaan 
kepemimpinan industri internasional 
kali ini, di mana seluruh nominasi telah 
memberikan kontribusi signifikan untuk 
pengembangan lebih lanjut dari industri 
perbankan ataupun keuangan Islam. 

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, 
yang hadir menerima penghargaan 
tersebut mengungkapkan, “Kami 
mengucapkan terima kasih kepada 
penyelenggara yaitu The Asset atas 
penghargaan yang diberikan. Melalui 
penghargaan ini kami berharap PNM 
dapat terus meningkatkan perannya 
untuk menyalurkan pendanaan kepada 
UMKM serta ibu-ibu prasejahtera yang 
berperan penting bagi perekonomian 
Indonesia,” kata Arief dalam keterangan 
persnya, Jumat (28/10) lalu. 

Industri keuangan syariah telah 
menjadi salah satu terobosan tepat 
dalam keuangan global yang mampu 
berkembang dengan pesat dan sangat 
menjanjikan. Arief meyakini, dengan 
meraih penghargaan ini PNM akan 
semakin gencar dalam memberikan 
pembiayaan guna meningkatkan nilai 
ekonomi berkelanjutan dari para pelaku 
usaha di Indonesia. 

“Pada bulan September 2022 saja, 
PNM telah menerbitkan MTN Sukuk 
dengan total outstanding Rp 3,9 T dan 
total outstanding obligasi yang sudah 
diterbitkan sebesar Rp 842 Milliar,” 

lanjutnya.
Sebagai informasi, PNM konsisten 

dalam membantu memberdayakan 
perempuan prasejahtera. Hingga 27 
Oktober 2022 PNM telah menyalurkan 
pembiayaan sebesar Rp 148,6 T 
kepada nasabah PNM Mekaar yang 
berjumlah 12,96 juta nasabah. Saat ini 
PNM memiliki 4.213 kantor layanan di 
seluruh Indonesia yang melayani UMKM 
di 34 Provinsi, 513 Kabupaten/Kota, 
dan 6.632 Kecamatan. PNM memiliki 
outstanding sebesar Rp33,5 T dengan 
karyawan mayoritas perempuan serta 
berusia millennial. ■

PNM Sabet Penghargaan
Info Internal
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Apreasiasi dan Empati
adalah Salah Satu Kunci

Selama dua hari, semua peserta diajak untuk belajar bagaimana bisa mengelola sebuah tim kerja dengan penuh empati.

Pelatihan Leading With Emotional Intellegence

MEMIMPIN sebuah tim itu 
seperti menjadi seorang coach 
sepakbola. Sang pelatih perlu 

memahami timnya secara menyeluruh 
maupun personal anggota tim agar 
berhasil menjadi kesebelasan yang 
bermain prima. Pun begitu seorang 
pemimpin tim kerja. Untuk bisa perform 
seperti itu, salah satunya adalah harus 
bisa memimpin dengan kecerdasan 
emosi yang baik. 

Mengelola sebuah area kerja itu 
sudah pasti akan bertemu dengan 
banyak anggota tim dengan berbagai 
karakter dan kemampuan. Mereka 
yang diterima di PNM tentu saja sudah 
memenuhi kualifikasi minimal yang 

ditentukan. Namun performa sehari-
hari, sebagai manusia biasa pasti ada 
up and down.

Butuh seorang pemimpin yang 
mampu memahami tim dan anggotanya 
agar timnya bisa optimal dalam bekerja 
dalam berbagai kondisi. Oleh karena 
itu Human Capital Development PNM 
untuk pertama kalinya mengadakan 
pelatihan Leading With Emotional 
Intellegence bagi Kepala Area. Giliran 
pertama adalah wilayah Surabaya. 
Diikuti oleh 26 peserta, pelatihan ini 
diadakan pada 11-12 Oktober 2022.

Selama dua hari ini, semua peserta 
diajak untuk belajar bagaimana bisa 
mengelola sebuah tim kerja dengan 

penuh empati. Ada beberapa sesi 
materi, yaitu sesi Creating Context, 
Self Awareness, Self Management, 
Emphatic Listening, Asertif 
Communication and Appreciation.

Setelah dua hari pelatihan, dari hasil 
evaluasi secara umumnya peserta 
mengapresiasi pelatihan ini karena 
membuka wawasan dalam mengelola 
tim dengan komunikasi yang asertif 
dan apresiasif sehingga memberikan 
hasil yang produktif. Oleh karena itu, 
pelatihan Leading With Emotional 
Intellegence ini akan dilaksanakan 
setiap tahun dan termasuk menyasar 
tim di bawah Kepala Area. Nah, siap-
siap ya Insan PNM! ■

Mengelola sebuah tim harus dengan cara yang tepat. 
Oleh karena itu, pelatihan ini diperlukan.
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PNM Club

BAHKAN, awal Oktober lalu PNM 
Fishing di bawah komando Eldasri 
Gestaria, alias Ega, telah mengikuti 

event, yaitu Sahabat Angler Kepton 
Fishing Tournament yang diadakan 
oleh Pemda Kabupaten Buton untuk 
merayakan Hari Ulang Tahun Kota 
Baubau Tahun 2022. Spot turnamen di 
wilayah perairan Kota Baubau, Pulau 
Buton, Sulawesi Tenggara, yaitu Kab. 

Buton Selatan dan Kab. Buton Tengah. 
Sahabat Angler Kepton menggelar 

dua kategori pertandingan, yakni sport 
fishing dan traditional fishing. Turnamen 
dilaksanakan pada 7-9 Oktober 2022 
dengan memperebutkan total hadiah 
sebesar Rp50 juta dan doorprize alat 
pancing dan metal jig. 

Diawali dengan technical meeting 
pada Kamis (6/10/2022), pelepasan 
peserta pada berlangsung pada Jumat 
(7/10), serta penerimaan ikan pada 
Minggu (9/10). Ada 40 tim dan 40 kapal 
yang mengikuti turnamen ini, dengan 
total peserta 186 orang. Acara dihadiri 
oleh Walikota Baubau, Kadis Pariwisata, 
Kabasarnas, Kapolres dan Forkominda 
Kota Baubau, dan peserta angler dari 
dalam maupun luar Kota Baubau.

PNM sendiri menurunkan Team 
PNM Angler Baubau untuk mengikuti 
turnamen ini, yaitu: Bayu Kurniawan 

(Manager Bisnis UlaMM), Ridwan 
Ode (Manager Remedial), Jafaruddin 
(Assistant Manager Bisnis UlaMM), 
Ilham (Kepala Unit UlaMM), Heri 
(Account Officer Mikro), Amrin 
(Remedial), Gafur (Account Officer 
Mikro), serta Dani (Driver). 

Ega yang juga Kepala Bagian Wilayah 
IV Divisi Remedial mengatakan, Ilham 
(Kelapa Unit UlaMM PNM Baubau) 
berhasil meraih Juara 3 Umum untuk 
kategori Sport Fishing dengan hasil 
tangkapan Rubi Snapper seberat 7,85 
kilogram. Untuk itu Tim PNM Baubau 
berhak atas hadiah berupa sertifikat, 
plakat, dan uang tunai sebesar Rp5 juta.

Selamat untuk PNM Fishing Club! 
Semoga kemenangan ini melengkapi 
harapan PNM Fishing Club agar tidak 
sekadar mengikuti tren atau untuk 
refreshing, tetapi juga bermanfaat bagi 
karyawan dan perusahaan. ■

PNM Fishing
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Juarai Turnamen
Fishing Baubau

Tim PNM Baubau berhasil meraih Juara 3 Umum Sahabat Angler Kepton Fishing Tournament. Berpose di Spot turnamen di wilayah perairan 
Kota Baubau, yaitu Kab. Buton Selatan dan Kab. Buton Tengah. (foto kanan)

PNM Fishing yang 
berada di bawah PNM 
Club kembali aktif pada 
pertengahan 2019. 
Walaupun kegiatan sempat 
terhenti semenjak Pandemi 
Covid-19, kini anggota 
komunitas PNM Fishing 
telah kembali melaut.
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HIJAU-HIJAUAN di ruang kerja 
berdampak positif bagi pekerja. 
Beberapa studi menunjukkan bahwa 

hijau-hijauan (tanaman) bisa membantu 
mengurangi stres, meningkatkan 
produktivitas, meningkatkan kesehatan, 
menarik calon pekerja, membantu 
membersihkan udara dalam ruangan, 
mengurangi tingkat kebisingan, dan 
mendorong kreatifitas. 

Kita pun bisa menciptakan suasana 
hijau-hijauan seperti itu dengan 
membangun “taman kecil” di atas meja 
kerja. Salah satunya adalah dengan 
terrarium. Terrarium adalah taman miniatur 

yang dimasukkan ke dalam wadah kaca, 
bisa tertutup maupun terbuka. 

Tanaman yang cocok untuk terrarium 
umumnya adalah tanaman yang tahan 
dengan lembab (untuk terrarium tertutup), 
mampu hidup dengan cahaya yang 
terbatas (karena berada dalam ruangan), 
dan umumnya tanaman kecil. Tanaman 
itu antara lain jenis sukulen. Misal, lidah 
buaya, lidah mertua, spider plant, pakis, 
dan sebagainya. Lalu tanaman jenis moss 
atau lumut-lumutan. Tanaman ini mampu 
hidup di berbagai media yang lembap, 
misal batu atau kayu.

Perawatan terrarium juga relatif 
mudah. Terrarium cukup disirami dua 
kali seminggu dengan air secukupnya. Ini 
karena material dan tanaman di dalam 
terrarium sudah membentuk eksosistem 
sendiri. 

Nah, ingin selalu tersenyum? Terrarium 
salah satu solusinya. ■

Info Hobi

Membuat Tersenyum
Terrarium

Tak mengherankan jika 
kantor Amazon di Seattle 
yang dinamakan The Spheres, 
didesain menjadi seperti 
taman dalam ruangan. 

SELAIN membeli, kita pun bisa 
membuat sendiri terrarium. 
Berikut bahan dan caranya:

Bahan 
Wadah kaca dengan bukaan 

yang besar , batu-batu kecil, 
arang potongan kecil, pasir, 
tanah, zeolite, tanaman hias, 
batu warna-warni, corong untuk 
memasukkan media tanam, 
penjepit atau sumpit untuk 
menjepit tanaman, kuas untuk 
membersihkan tanaman, sekop 
kecil, gunting, botol semprot 
untuk menyiram tanaman.

Cara 
Siapkan wadah kaca yang 

bersih. Masukkan terlebih 
dahulu batu-batu kecil. 
Lapisi dengan arang sampai 
menutupi bagian bawah wadah. 
Tuangkan tanah hingga dapat 
menutupi akar tanaman. 
Masukkan tanaman secara 
perlahan dan jangan terlalu 
rapat. Sisakan ruang untuk 
pertumbuhan tanaman hias. 
Masukkan zeolite. Tambahkan 
aksesori, seperti batu-batu kecil. 
Bersihkan tanaman dengan 
kuas. ■

Bikin 
Terrarium-mu 
Sendiri
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Bugar Sehat
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Air Putih

Si Polos
Banyak Manfaat
Selain menghilangkan haus, 
berikut manfaat minum air putih.

MINUMAN manis memang 
menyenangkan. Namun, jika 
dikonsumsi berlebihan, bisa 

berakibat tidak baik bagi kesehatan 
tubuh. Ada baiknya memadukan 
minum minuman manis dengan 
air putih (mineral water). Di balik 
tampilannya yang polos, air putih 
tidak hanya menghilangkan haus 
dan mencegah dehidrasi saja. Ada 
banyak manfaat dari air putih jika 
kita konsumsi rutin setiap hari dalam 
jumlah yang sesuai.

Mempercepat penyembuhan 
Saat kita sakit, biasanya dokter 

menganjurkan banyak minum air putih. 
Sebab, tubuh yang kekurangan cairan 
memperlambat proses penyembuhan. 
Sehingga kita harus memenuhi 
kebutuhan cairan harian.

Melancarkan saluran pencernaan
Air putih dapat memperlancar 

saluran pencernaan dan menjaga 
kekebalan tubuh, karena melarutkan 
vitamin, glukosa, dan mineral yang 
membantu pertumbuhan sel.

Mencegah gula darah naik
Air putih tidak mengandung 

gula. Karena itu, minum air putih 
menghindari kita dari bahaya diabetes. 
Sebuah studi mengatakan, minum 1 
liter air putih setiap hari 21% lebih kecil 
mengalami kenaikan gula darah.

Menurunkan berat badan
Air putih meningkatkan proses 

metabolisme yang membantu 
pembakaran lemak. Dengan 
metabolisme yang baik, berat badan 
lebih mudah turun, deh. ■

Boleh yang 
Manis, Tapi…
Mengonsumsi minuman 
manis tidak ada masalah 
asalkan tidak berlebihan. 
FYI, perempuan hanya boleh 
mengonsumsi 25 gram/hari, 
atau setara 2 sendok makan. 
Sedangkan laki-laki maksimal 
36 gram gula/hari, atau 
sekitar 3 sendok makan. ■
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Bakar Banyak Kalori
Jalan Kaki

Meluangkan waktu 20-30 menit setiap hari untuk jalan 
kaki ternyata dapat memperbaiki penampilan, lho!

KARENA terlalu sibuk bekerja, banyak 
di antara kita yang kerap menunda 
atau mengabaikan olahraga. 

Padahal, ada satu olahraga yang terkenal 
paling mudah dan ringan untuk dilakukan 
sehari-hari, yakni jalan kaki.

Meski sederhana, ada banyak manfaat 
jalan kaki untuk kesehatan. Dengan 
meluangkan waktu jalan kaki 20-30 menit 
setiap hari dipercaya dapat memperbaiki 
penampilan dan membuat tubuh lebih 
sehat. Berikut manfaat jalan kaki untuk 
kesehatan:

Meningkatkan Imun Tubuh
Rutin jalan kaki dapat meningkatkan 

imun tubuh. Alhasil, tubuh lebih kuat 
terhadap paparan virus maupun bakteri.

Menyehatkan Jantung
Jalan kaki meningkatkan denyut 

jantung dan sirkulasi darah. Ini dapat 
memperkuat dan menyehatkan jantung. 
Bahkan, menurut jurnal The New 
England Journal of Medicine, jalan 
kaki bisa menurunkan risiko penyakit 
kardiovaskular sebesar 30%.

Mencegah Diabetes Tipe 2
Dengan berjalan kaki kita dapat 

menurunkan risiko penyakit diabetes tipe 
2 hingga 50%. Jalan kaki memicu kerja 
otot, sehingga meningkatkan penyerapan 
glukosa dalam tubuh.

Menurunkan Berat Badan
Konon, jalan kaki selama 20-30 menit/

hari dapat membakar hingga 150 kalori. 
Artinya, jika rutin dilakukan, jalan kaki 
dapat menurunkan berat badan sehingga 
memperbaiki penampilan! ■

Cara Jalan Kaki 
yang Benar

SELALU jalan kaki dengan posisi badan 
tegak, kemudian pandangan lurus ke 
depan. Tujuannya untuk mencegah 
nyeri punggung atas dan leher. Cobalah 
untuk berjalan kaki dengan rileks 
dan tenang untuk mengurangi risiko 
cedera, ya! Gunakan alas kaki yang 
nyaman dan aman. ■
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TIDAK dapat dipungkiri, internet 
memberikan kemudahan dalam 
kehidupan sehari-hari kita. Meski 

begitu, kita tidak boleh lengah. Ada ancaman 
di balik kemudahan akses internet. Salah 
satunya, kebocoran data pribadi dan 
perusahaan.

Maraknya kasus kebocoran data tentu 
sangat mengkhawatirkan dan merugikan. 
Mengingat, informasi ini sangat penting, dan 
bisa disalahgunakan pihak tak bertanggung 
jawab.

Itu mengapa, kita harus melindungi data-
data penting dengan bijak. Sehingga aman 
dari pencurian data oleh hacker. Begini 
caranya:

Pastikan Data Terenkripsi
Sebelum berselancar di internet, 

pastikan data dan sistem keamanan sudah 
terenkripsi. Laman yang dilengkapi enkripsi 
data memiliki alamat situs yang diawali 
dengan “https”. Lalu, ada juga logo gembok 
di kiri atas; samping alamat situs yang dituju. 

Hati-hati Pakai Wifi  Gratis
Selanjutnya, berhati-hati saat pakai 

wifi  gratis. Untuk mencegah pencurian 
data, hindari access point yang meminta 
username, kata sandi, dan informasi pribadi 
lainnya.

Password Rumit
Gunakan password yang rumit dan rutin 

menggantinya sebulan sekali. Sehingga data 
pribadi tidak mudah dibobol oknum tidak 
bertanggung jawab.

Jangan Asal Klik Tautan
Hindari website pribadi yang meminta 

informasi data diri. Sebab, ada beberapa 
tautan (link) yang mengarah ke halaman 
palsu dan dapat mencuri data kita. 

Gunakan Mode Incognito
Usahakan selalu menggunakan mode 

incognito saat berselancar di internet. Mode 
incognito tidak akan merekam laman dan 
data pribadi pengguna. Sehingga, aman 
untuk mencegah kebocoran data. ■

Offi  ce Life

Kasus kebocoran data pribadi dan perusahaan 
mendorong kita untuk lebih berhati-hati di dunia 
maya. Lakukan cara ini agar data penting tidak 
disalahgunakan.

Data Pribadi Aman

Hati Tenang!

1Pastikan Data Terenkripsi1Pastikan Data Terenkripsi

2Hati-hati Pakai 2Hati-hati Pakai 

3Password Rumit3Password Rumit

4Jangan Asal Klik Tautan4Jangan Asal Klik Tautan
Hindari website pribadi yang meminta 4Hindari website pribadi yang meminta 

5Gunakan Mode 5Gunakan Mode 
Usahakan selalu menggunakan mode 5Usahakan selalu menggunakan mode 
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THINK out of the box adalah 
bentuk pemikiran di mana kita 
belajar menyelesaikan suatu 

masalah menggunakan metode terbaru, 
ketimbang solusi yang umum digunakan. 
Dengan kata lain, sebagai pekerja kita 
dituntut berpikir menggunakan sudut 
pandang yang berbeda dari kebanyakan 
orang.

Dalam dunia kerja, think out of the 
box punya peranan penting, karena 
mendorong kita untuk terus berpikir 
kreatif, memberi sudut pandang baru, 

hingga meningkatkan kualitas pekerjaan 
dan memberikan kontribusi inovatif bagi 
perusahaan.

Lantas, bagaimana mengasah diri 
untuk think out of the box dalam 
pekerjaan?

Banyak Baca Buku
Memperbanyak membaca berbagai 

macam buku turut membantu kita belajar 
think out of the box. Membaca buku, 
melatih otak kita bekerja efektif sehingga 
mendapatkan banyak ide baru.

Offi  ce Life

Berpikir out of the box dapat menghasilkan ide-
ide cemerlang dari sudut pandang baru. Begini tips 
membiasakan berpikir cara ini.

Ubah Rutinitas
Melakukan rutinitas yang itu-itu saja 

ternyata bisa menghambat kreativitas. 
Sebagai gantinya, ubah rutinitas untuk 
meningkatkan kemampuan think out 
of the box. Misal, alih-alih bangun tidur 
langsung mandi dan siap-siap kerja. 
Coba luangkan waktu olahraga, agar 
kinerja otak menjadi lebih fresh.

Berpikir Kritis
Selanjutnya, kita perlu belajar 

berpikir kritis. Caranya dengan 
mengajukan banyak pertanyaan 
mendasar, mempertimbangkan segala 
kemungkinan, dan tidak asal menelan 
informasi mentah-mentah. 

Kumpul dengan Orang Kreatif
Kita juga perlu berkumpul dengan 

orang kreatif, dan terbuka pada 
masukan dari orang lain. Sebab, 
masukan dari orang lain mendorong 
kita untuk terus berusaha mencari ide-
ide baru, dan membentuk diri menjadi 
lebih baik. ■

Belajar Think Out of the Box

Buat Cari Ide Baru

Memperbanyak 
membaca berbagai 
macam buku turut 

membantu kita belajar 
think out of the box. 

Membaca buku, melatih 
otak kita bekerja efektif 
sehingga mendapatkan 

banyak ide baru.

Banyak Baca Buku

Ubah Rutinitas

Berpikir Kritis

Kumpul dengan Orang Kreatif
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ORANG 
Indonesia 
punya 

berbagai pilihan 
menu sarapan, 

dari yang 
ringan sampai 
yang berat. 
Contohnya, 
roti bakar, 
bubur 
kacang 
ijo, bubur 
ayam, 
nasi uduk, 

nasi kuning, 
hingga lontong 

sayur. Dari 
semua pilihan 

tersebut, bubur ayam 
termasuk yang mudah 

diterima oleh semua 
kalangan. Teksturnya yang lebih 

encer daripada nasi membuatnya 
lebih mudah dikonsumsi. Tak usah risau 
mau masuk “tim diaduk” atau “tim tidak 
diaduk”, karena negara kita kaya akan 
berbagai jenis bubur. Kalau Anda baru 
sekadar mengenal bubur ayam atau bubur 
manado, coba cicipi bubur dari berbagai 
daerah berikut ini.

Bubur Tinutuan
Bubur Manado ini dikenal sebagai 

salah satu bubur paling sehat, karena 

banyaknya sayuran yang digunakan. Dari 
labu kuning, bayam, kangkung, kemangi, 
daun singkong, jagung pipil, serta daun 
gedi. Untuk menambahkan protein, 
Anda bisa memilih perkedel ikan nike, 
ikan cakalang fufu, tuna asap, ikan asin 
jambal. Santap dengan sambal dabu-
dabu atau sambal roa.

Bubur Gudeg
Keistimewaan bila menyantap gudeg 

dengan bubur adalah rasa gudeg yang 
lebih terserap karena tekstur bubur 
yang lembut mudah menyatu dengan 
kuah gudeg. Selebihnya, bubur khas 
Yogyakarta ini diberi pelengkap seperti 
umumnya menu gudeg, yaitu sambal 
goreng krecek, areh (santan kental), tahu, 
telur bacem, atau ayam opor. 

Bubur Lemu
Ada yang menyebut bubur lemu 

sebagai bubur sumsum. Namun yang 
dimaksud bubur lemu di sini adalah 
menu sarapan khas Solo yang terbuat 
dari beras, santan, dan bumbu-bumbu 
aromatik lain. Kemudian, tambahkan 
sayur berkuah santan seperti opor ayam, 
sambal goreng krecek, atau tahu dan 
pindang telur.

Bubur Ase
Bubur khas Betawi ini mudah dikenali 

dari warnanya yang kehitaman, hasil 
siraman kuah semur. Isian utamanya 

Sarapan 
Sejuta Umat

Ada aneka bubur khas Indonesia lainnya yang bisa Anda 
nikmati. Mana yang Anda sukai?

FO
TO

-FO
TO

: SHU
TTERSTO

CK

Aneka Bubur Indonesia

Info Kuliner

Mau pilihan yang lebih sehat, 
pilih saja bubur tinutuan.
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Bubur kampiun, cocok untuk penyuka 
makanan manis.

Rasa gudeg lebih terserap bila 
dinikmati bersama bubur.

semur daging sapi, ditambah kacang 
kedelai, daun kucai iris, dan kerupuk 
merah. Yang membuatnya lebih unik, 
ada tambahan asinan sayur yang terdiri 
atas sawi asin, taoge, mentimun, dan 
wortel. Mungkin itu sebabnya bubur ini 
disebut ase, atau asinan dan semur.

Bubur Kampiun
Berbeda dari kuliner tanah Minang 

yang cenderung pedas, bubur kampiun 
ini didominasi rasa manis. Hidangan 
ini merupakan campuran berbagai 
komponen yang umumnya terdiri atas 
ketan putih kukus, bubur putih atau 
bubur sumsum, bubur ketan hitam, 
candil (conde), kolak pisang, bubur 
kacang hijau, dan sarikaya.

Bubur Manggul
Bubur dari tepung beras ini 

bercitarasa gurih dan pedas berkat 
penggunaan santan dan beragam 
bumbu seperti bawang merah, bawang 
putih, cabai merah, kunyit, lengkuas, 
kencur, ketumbar, kemiri dan daun 
jeruk. Ciri khas bubur asal Madura ini 
adalah taburan serundeng alias kelapa 
parut yang disangrai dengan bumbu 
rempah khas, daun kemangi, dan 
sambal goreng udang.

Bubur Mengguh 
Keistimewaan Bubur Mengguh yang 

lazim ditemui di wilayah Buleleng, Bali, 
ini adalah penggunaan santan kental 
dan suwiran ayam yang sudah dimasak 

PUNYA sisa ayam goreng dan bosan 
menyantapnya begitu saja? Anda bisa 
menjadikannya sebagai topping bubur 
ayam. Untuk membuat buburnya pun, 
cukup gunakan nasi yang ada. Berikut 
resepnya: 

Bahan:
2 porsi nasi, blender 
1/4 kg ayam goreng, suwir-suwir
2 gelas kaldu ayam
2 siung bawang putih,
Jahe cincang secukupnya, digeprek 
Garam secukupnya
Merica secukupnya
Kecap ikan secukupnya

Cara membuat: 
Tumis bawang putih dan jahe, lalu 
masukkan nasi yang sudah  diblender. 
Tuangkan dua gelas kaldu, lalu masak 
bersama nasinya.
Masukkan ayam suwir yang sudah 
dicincang menjadi lebih kecil. 
Tambahkan kaldu bubuk, garam, dan 
merica. Terakhir, tambahkan kecap ikan 
agar makin sedap, koreksi rasanya.
Sajikan dengan ayam suwir, telur 
rebus, daun bawang, bawang goreng, 
seledri, kacang kedelai goreng, atau 
cakwe, sesuai selera. ■
(Diadaptasi dari resep Enno Lerian, @
ennolerian_)

1.

2.

3.

4.

5.

Cara Mudah Membuat 
Bubur Ayam

Info Kuliner

dengan kunyit, kemiri, 
dan ketumbar. Setelah itu, disajikan 
dengan sayur urap serta taburan 
kacang tanah dan bawang goreng 
sebagai pelengkap. Bubur Mengguh 
biasanya juga dihidangkan saat 
upacara adat masyarakat Buleleng.

Bubur Sagu Ambon
Sesuai namanya, bubur sagu khas 

Ambon ini terbuat dari sagu Ambon.  
Citarasanya manis, gurih, dan lembut 
karena mengandung sagu, gula jawa, 
daun pandan, dan santan. Anda bisa 
membuatnya sendiri dari merebus 
sagu lempeng yang banyak dijual 
di supermarket. Penyajiannya pun 
simpel saja, cukup siram bubur 
dengan kuah santan atau nikmati 
dengan talas kukus.

Nah, mana yang sudah Anda coba? ■
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Saturday in the park
I think it was the Fourth of July
Saturday in the park
I think it was the Fourth of July
People dancing, people laughing
A man selling ice cream
Singing Italian songs

TIDAK berlebihan jika kemudian 
Robert Lamm, keyboardist band 
lawas dan legendaris Chicago, 

menulis lagu Saturday In The Park di tahun 
70an, yang penggalan liriknya ada di atas. 
Sepulang dari Central Park, Manhattan, 
New York menuju hotelnya, Robert 
terkesan sekali dengan suasana Central 
Park, taman kota di jantung Manhattan. 

Ia melihat banyak musisi, penari, pemain 
drum, dan street performer lain di hari 
Sabtu itu seolah-olah sedang ada perayaan 
hari kemerdekaan Amerika. Meriah!

Robert tidak salah. Central Park 
dibangun menjadi semacam tempat 
untuk “healing” bagi warga New York yang 
supersibuk dengan tekanan pekerjaan yang 
luar biasa tinggi. Dengan melihat hijau-
hijauan, danau, jalan setapak, burung dan 
hewan liar kecil lainnya, seolah menjadi 
jeda sejenak bagi New Yorker untuk bisa 
menenangkan hati. 

Benar, salah satu manfaat potensial 
dari taman kota, menurut IFPRA (The 
International Federation of Parks and 
Recreation Administration) dalam Benefi ts 

Info Wisata
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Taman Kota

Pada umumnya, orang suka berada di taman, 
karena taman punya banyak fungsi.

Tempat “Healing” Dekat Rumah
of Urban Parks, A Systematic Review 
(Copenhagen & Alnarp, 2013) adalah 
untuk kesehatan jasmani dan rohani. Lalu, 
seperti apa sih taman kota itu?

Ruang Ketiga
“Taman kota adalah bagian dari ruang 

ketiga,” ujar Kepala Dinas Pertamanan 
dan Hutan Kota DKI Jakarta, Ir. Suzi 
Marsitawati, M.Si. Ruang pertama adalah 
tempat tinggal. Ruang kedua adalah 
tempat bekerja. Maka ruang ketiga adalah 
ruang antara ruang pertama dan kedua di 
mana masyarakat bisa berinteraksi tanpa 
ada sekat dan perbedaan. Ruang ketiga 
ini bisa berupa taman kota, trotoar, area 
stasiun, dan ruang publik lainnya.

“Ruang ketiga ini harus bisa memberikan 
pengalaman berkota bagi penggunanya,” 
imbuh Suzi. 

Dalam peraturan pemerintah Indonesia 

Taman kota menjadi salah satu yang penting dalam sebuah kota. Taman Kota GBK Senayan, Jakarta.
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Info Wisata

Taman-Taman
Kota di Indonesia

Taman kota bisa menjadi 
prasarana kesehatan 
jasmani dan rohani. 

Taman kota bisa menjadi Taman kota bisa menjadi Taman kota bisa menjadi 

(Permen PU No. 5 Tahun 2008), defi nisi 
taman kota adalah lahan terbuka yang 
berfungsi sosial dan estetik sebagai 
sarana kegiatan rekreatif, edukasi 
atau kegiatan lain pada tingkat kota. 
Umumnya dikelola oleh pemerintah 
setempat. Namun ada juga yang 
dikelola oleh pihak-pihak lain seperti 
lembaga konservasi atau sektor swasta.

Fasilitas yang tersedia di taman 
umumnya ada playground, taman, jalan 
setapak, jogging track, lapangan olah 
raga, fasilitas piknik, dan sebagainya 
tergantung dari luasan serta dukungan 
dana.

Taman untuk publik yang dibangun 
pertama kali di dunia adalah Princes 
Park di Toxteth, wilayah suburban 
Liverpool. Taman yang dibangun oleh 
pihak swasta ini dibuka tahun 1843. 
Taman ini didesain oleh Joseph Paxton, 
sedangkan tanah untuk taman ini dibeli 
oleh Richard Vaugh, seorang fi lantropis 
dan pengusaha baja.

Sementara itu, taman kota pertama 
yang dibangun atas biaya masyarakat 
adalah Birkenhead Park di Inggris 
bagian utara pada tahun 1847. Konon 
taman ini kemudian yang menginspirasi 
desain Central Park, New York.

Fungsi Taman Kota
Pada dasarnya, fungsi taman 

kota bisa menjadi ruang terbuka 
untuk kesehatan, kesejahteraan, dan 
kenyamanan. Selain itu taman kota 
juga bisa difungsikan sebagai ruang 
terbuka aktif yang mengundang unsur-
unsur kegiatan di dalamnya (tempat 
bersosialisasi, bermain dan rekreasi). 
Selain mempunyai fungsi sosial budaya, 
ruang terbuka hijau melalui ruang taman 
juga bisa melayani fungsi ekologis, 
mitigasi bencana, dan ekonomi. Luasan 
taman kota yang ideal dalam sebuah 
wilayah tidak diatur secara khusus. 
Taman kota tidak harus luas sekali. 
Manfaat bagi masyarakat itu yang 
menjadi hal yang utama. 

Melihat fungsi-fungsi taman kota ini, 
negara-negara maju menjadikan taman 
kota sebagai bagian penting sebuah 

kota. Kota dunia yang 
paling luas pemanfaatan 
wilayahnya untuk 
taman, menurut Trust 
for Public Land (tpl.org) 
adalah Washington. 
Dengan parkscore-
nya TPL mencatat 
bahwa sekitar 24% 
wilayah Washington 
DC dimanfaatkan 
untuk taman kota 
(Washington DC punya 643 taman kota.) 
Bahkan di kota ini, menurut TPL, 98% 
penduduknya tinggal dekat taman. 

Pasca pandemi, ketika masyarakat 
membutuhkan kegiatan luar ruang (baik 
berolah raga atau sekadar berekreasi), 
taman kota menjadi salah satu tujuan 
favorit. Animo masyarakat untuk berkunjung 
ke taman kota (terutama setelah ada 
revitalisasi taman kota), terlihat meningkat. 
Semisal di Tebet Eco Park, Jakarta.

Berkunjung ke taman dengan berbagai 
kegiatan, bisa menjadi semacam healing 
yang tak membutuhkan effort besar, cukup 
sepelemparan batu dari rumah. Anda bisa 
beraktivitas apa saja di sana. Mulai dari 
jogging, yoga, melukis, bercengkerama, 
bahkan sekadar duduk-duduk saja. Bukan 
tidak mungkin, akan ada yang menciptakan 
lagu dengan judul Everyday In The Park 
saking asyiknya berada di sebuah taman 
kota. Yuk!. ■

BELUM semua kota punya taman 
kota yang direncanakan dan dikelola 
dengan baik. Berikut ini, menurut 
beberapa sumber, beberapa taman 
kota di Indonesia yang direkomendasi 
untuk dikunjungi:
Tebet Eco Park, Jakarta
Taman Kota GBK Senayan, Jakarta
Taman Bungkul, Surabaya
Taman Pecangakan, Bali
Taman Hutan Raya Juanda, Bandung
Taman Kota Batu, Batu
Taman Kota Giri Menang, Lombok 
Barat
Taman Kota 2 BSD, Tangerang Selatan
Taman Bungkul, Surabaya
Taman Bukit Bougenvile, Singkawang
Taman Film, Bandung. ■



46 Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani

RESESI ekonomi adalah kondisi 
perekonomian suatu negara, 
kawasan atau bahkan dunia saat 

sedang memburuk.  Hal ini dilihat dari 
beberapa parameter yang dipersepsi 
negatif. Yakni, PDB (Produk Domestik 
Bruto) negatif, angka pengangguran 
tinggi, dan pertumbuhan ekonomi riil 
bernilai negatif dua kuartal berturut-turut.  

Dampak resesi adalah tsunami 
pemutusan hubungan kerja (PHK), 
tidak ada atau minim investasi, ketiga 
pelemahan daya beli masyarakat. 

Tidak ada asap tanpa api, pemicu 
resesi paling aktual adalah pandemi 
Covid-19. Ingat, pandemi mengubah 
signifikan kebiasaan masyarakat (dunia). 
Aktivitas sosial masyarakat sangat 
dibatasi (social distancing), alhasil 
seluruh sendi-sendi ekonomi terganggu. 

Kondisi Ekonomi Indonesia
Lalu, bagaimana nasib Indonesia?  

Apakah terdampak virus resesi? 
Mengutip siaran pers Bank Indonesia 
(5/8) yang memuat laporan dari 

Istilah resesi ekonomi belakangan ini nge-hype luar biasa.  
Apalagi kalau diproyeksi ke tahun 2023, kayaknya dua kata itu 
sudah jadi agenda tahun depan. Tapi, omong-omong sudah 
paham belum arti kata resesi ekonomi? Sekalian kita simak 
kondisi ekonomi Indonesia, kuy!  

ILU
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U
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Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi 
Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan 
II 2022 (April-Mei) di tengah risiko 
pelemahan ekonomi global dan tekanan 
meningkatnya inflasi.   

Periode April-Mei, pertumbuhan 
ekonomi mencapai 5,44% (yoy), jauh 
di atas capaian periode Januari-Maret 
(5,01%). Bisa begitu karena ditopang 
permintaan domestik yang terus 
meningkat (terutama konsumsi rumah 
tangga), kinerja ekspor tetap tinggi dan 
pertumbuhan mayoritas lapangan usaha 
di seluruh wilayah.  

Melaju ke bulan-bulan berikutnya, 
Kementerian Keuangan merilis 
siaran pers (2/11) yang isinya cukup 
menenteramkan hati. Walau ekonomi 
global pada kuartal ketiga (Mei-
Agustus) 2022 masih tidak baik-baik 

Info Populer

Resesi Ekonomi Akan Melanda Dunia

Indonesia Bagaimana?
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saja. Pasalnya, proyeksi pertumbuhan 
ekonomi dunia alami koreksi ke bawah 
sebesar 3,2% mengacu data World 
Economic Outlook IMF. Tahun depan 
diperkirakan semakin melemah di angka 
2,7%. Dengan inflasi cenderung tinggi 
dan pertumbuhan ekonomi menukik, 
sinyal kalau ekonomi dunia cukup 
tertekan. 

Namun, kondisi Indonesia masih 
relatif  memiliki ketahanan (resiliensi).  
Pertumbuhan ekonomi 2022 di 5,3% 
dengan proyeksi 2023 di angka 
5,0%. Ketahanan ini ditopang neraca 
perdagangan, konsumsi rumah tangga 
dan investasi (sebagai penopang 
utama). Masih tingginya penerimaan 
negara (pajak) menunjukkan pemulihan 
ekonomi terus terjaga, kontribusi harga 
komoditas (batubara) dan manufaktur 
(industri hilir tambang) yang masih di 
level relatif tinggi serta dampak positif 
dari berbagai kebijakan pemerintah.

Tetap waspada, tetap semangat! ■

Info Populer

UMKM: 
“Gimana Dong
Kalau Resesi?”

BAGAIMANA cara UMKM bersikap 
agar usaha yang dijalankan dapat 
bertahan dan bertumbuh kala resesi?  
Prof. Dr. H. Rully Indrawan, M.Si, Guru 
Besar Pendidikan Ekonomi Universitas 
Pasundan, memberi gambaran umum;  
Pertama, hindari ketergantungan bahan 
baku impor.  “Karena akan mengalami 
kenaikan harga signifi kan,” ujar 
pengarang buku Strategi dan Kebijakan 
Pembangunan UMKM.  

Berikutnya, Rully menegaskan bila 
pelaku UMKM harus mempertahankan 
pasar lokal dan hindari PHK. Terakhir, 
melakukan efi siensi operasional agar 
modal terjaga dan tetap menyisakan 
ruang margin.  

Lebih detail kemudian dipaparkan 
Kindaris, Direktur Kepatuhan dan 
Manajemen Risiko PNM.  Pria asal Kota 
Bandung ini memilah tips hadapi resesi 
ini jadi dua bagian besar, lakukan dan 
jangan lakukan:

Lakukan
Terus menjalankan usaha.
Berfi kir positif, berdoa meminta 
pertolongan dan perlindungan Yang 
Maha Kuasa.
Perencanaan keuangan lebih efektif, 
sediakan dana cadangan untuk 
kondisi darurat.
Atur pengeluaran lebih ketat, kurangi 
pengeluaran yang tidak perlu dan 
konsumtif.
Perbaiki hubungan dengan pihak 
penyedia dan pelanggan.
Memperluas jaringan pemasaran 
memanfaatkan media sosial.
Cari metode promosi yang efektif 
berbasis platform digital market.
Perbanyak silaturahmi dan informasi 

untuk lebih mengetahui kebutuhan 
pasar.
Tingkatkan kemampuan (skill) melalui 
pelatihan Pengembangan Kapasitas 
Usaha.
Jalin kerjasama dengan pihak yang 
mendukung usaha kita, seperti 
lembaga pembiayaan/bank.
Terbuka kepada kreditur/penyedia 
dana termasuk jika anda mengalami 
kesulitan penyelesaian kewajiban 
untuk mendapatkan solusi bersama.
Jeli dan manfaatkan setiap peluang 
sekecil apapun.
Inovasi produk dan layanan yang 
berorientasi kepada pelanggan 
(customer oriented).
Investasi untuk hal yang sangat 
diperlukan dan menunjang 
produktivitas.
Buka peluang diversifi kasi usaha.
Transaksi penjualan yang cepat 
berputar (fast moving).

Jangan Lakukan
Jangan berhenti/menunggu kondisi 
pulih.
Jangan beralih profesi/produk/jasa 
yang belum benar-benar dikuasai.
Jangan menumpuk barang 
persediaan yang belum tentu laku di 
pasaran.
Jangan berinvestasi yang terlalu 
besar pada jenis usaha yang sama.
Hindari piutang terlalu besar dan 
berjangka waktu lama (>1 bulan).
Hindari berhutang/menambah hutang 
di luar kebutuhan dan keperluan 
usaha.
Hindari pengeluaran uang hasil 
usaha untuk hal-hal yang bersifat 
konsumtif. ■

Lakukan inovasi 
produk dan layanan 

yang berorientasi 
kepada pelanggan dan 

tingkatkan kemampuan 
melalui pelatihan 

Pengembangan 
Kapasitas Usaha.

Kindaris
Direktur Kepatuhan dan 
Manajemen Risiko PNM.

“Pelaku UMKM harus mempertahankan pasar lokal dan hindari PHK,” tegas Prof. Dr. H. 
Rully Indrawan, M.Si, Guru Besar Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan.
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PNMpedia

Pantau Matahari, 
Bulan, dan Bintang

Sejarah Kalender FO
TO

: SH
U

TTERSTO
CK

AKHIR tahun tiba, saatnya kalender 
diganti. Sampai saat ini, sistem 
penanggalan kalendar Masehi 

banyak digunakan oleh sebagian 
besar masyarakat di dunia, termasuk 
Indonesia. Sudah digunakan lebih dari 
4 abad, sistem penanggalan Masehi 
menggunakan perhitungan waktu 
perputaran Bumi terhadap Matahari.

Namun, siapa sangka sebelum 
menggunakan sistem penanggalan 
Masehi, masyarakat dunia menggunakan 
sistem penanggalan yang cukup berbeda. 
Ada yang menggunakan perhitungan 
musim, Matahari, hingga perhitungan 
Bulan. 

Berikut ini  sejarah dan sistem 
perhitungan kalender dunia yang pernah 
digunakan:

Kalender Surya
Kalender surya (kalender solar atau 

kalender matahari) adalah sistem 
penanggalan kalender berdasarkan 
revolusi Bumi mengelilingi Matahari. Dalam 
penghitungan ini terdapat 7 hari dalam 
kalender surya: Ahad/Minggu, Senin, 
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. 
Dulunya, kalender surya dengan sistem 
perhitungan Julian yang digunakan oleh 
bangsa Romawi. Menurut perhitungan 
kalender Julian, satu tahun dalam kalender 
surya memiliki 365,25 hari. 

Kalender Candra
Selanjutnya adalah kalender candra 

(kalender lunar atau kalender bulan), 
yakni sistem penanggalan yang 
berdasarkan pada revolusi Bulan 

pada Bumi. Beberapa tipe kalender 
candra yang murni perhitungannya 
menggunakan fase Bulan adalah 
kalender Hijriah dan kalender Jawa-
Islam. Berbeda dengan perhitungan 
kalender surya, kalender candra memiliki 
354 hari dalam setahun.

Kalender Surya Candra
Adalah kalender yang menggunakan 

fase Bulan sebagai acuan utama. Tapi, 
tetap menambahkan pergantian musim 
di dalam perhitungan setiap tahunnya. 
Turut dikenal sebagai kalender lunisolar 
atau kalender syamsiah-kamariah, 
perhitungan kalender ini ditandai dengan 
adanya bulan-bulan kabisat beberapa kali 
dalam setahun. Sehingga, dalam setahun 
memiliki 12-13 bulan. ■

Ada sejarah panjang di balik penanggalan dalam kalender. 
Seperti apa penghitungannya?
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Sistem Pemerintahan 
Tertua di Dunia

PNMpedia

Monarki

Meskipun menuai pro-kontra, ternyata sistem pemerintahan monarki masih 
digunakan di banyak negara. Lantas, seperti apa sistem kerajaan monarki ini?

FO
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MENINGGALNYA Ratu 
Elizabeth II, pemimpin 
Kerajaan Britania Raya, 

menimbulkan duka mendalam bagi 
seluruh rakyatnya, termasuk negara-
negara persemakmuran Inggris. 
Setelah kepergian sang ratu, tahta 
pun diturunkan ke sang anak: Raja 
Charles III. Tidak ada pemilihan 
raja maupun ratu pengganti, sebab 
Inggris menganut sistem monarki. 
Dalam sistem monarki pengganti 
raja dan ratu adalah keturunan 
langsung dari raja atau ratu 
sebelumnya. 

Apa itu Monarki?
Monarki berasal dari kata monarch, 

yaitu arti sistem pemerintahan yang 
dipimpin oleh seorang raja maupun 
ratu. Sistem monarki merupakan 
sistem pemerintahan tertua di dunia. 
Sistem monarki sudah ada sejak 
abad ke-19, yang ditandai adanya 
900 kerajaan di seluruh dunia. 
Namun jumlah kini menurun menjadi 
240 kerajaan pada abad ke-20. 

Jenis-Jenis Monarki
Ada dua sistem kerajaan monarki 

yang populer di dunia, yakni monarki 
mutlak dan monarki konstitusional. 
Dalam monarki mutlak, raja 
memegang kekuasaan penuh. 
Sedangkan monarki konstitusional, 
kekuasaan raja dibatasi oleh 

konstitusional; parlementer. 
Sistem monarki mutlak bisa kita 
lihat pada Kerajaan Arab Saudi, 
yang menempatkan raja sebagai 
kepala negara, sekaligus kepala 
pemerintahan. 

Berbeda dari sistem monarki 
konstitusional, kerajaan dan 
parlementer berjalan beriringan. 
Kehadiran raja atau ratu dijadikan 
sebagai pengontrol kekuasaan 
guna mencegah kediktatoran 
pemerintahan. Beberapa negara 
yang menerapkan sistem monarki 
konstitusional antara lain Inggris, 
Swedia, Denmark, Belanda, Norwegia, 
Belgia, Luxemburg, Jepang, Thailand, 
hingga Spanyol. ■
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Survei Pembaca

Kirimkan evaluasi dan usulanmu 
ke redaksi PNMagz lewat email 
corcommpnm@gmail.com Jangan 
lupa, lengkapi nama dan divisi Anda di 
PNM, ya. Atau kalau mau lebih mudah, 
Anda bisa scan QR Code di bawah ini 
untuk mengisi masukan secara online:

Kasih Masukan, Yuk!
1. Desain dan tata letak cover dan isi PNMagz 
menurut Anda yang sekarang?
 A. Sangat bagus.
 B. Bagus.
 C. Biasa.
 D. Tidak bagus.
 E. Sangat tidak bagus.

2. Ide usulan desain dan tata letak untuk ke depan? 
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

3. Isi dan rubrikasi/artikel PNMagz menurut Anda 
yang sekarang? 
 A. Sangat bagus.
 B. Bagus.
 C. Biasa.
 D. Tidak bagus.
 E. Sangat tidak bagus.

4. Ide dan usulan rubrikasi/artikel untuk ke depan? 
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Insan PNM, untuk evaluasi dan perbaikan PNMagz, kami perlu masukan dari 
Anda semua. Yuk, kita jawab dan isi masukannya di sini:

Semoga ke depan PNMagz
lebih baik lagi. Terima kasih ya!
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AO Mekaar
Mampu Ajak
Nasabah RAJIN
ke PKM!

AO MEKAAR N A S A B A H



Pelatihan Safety Riding dan pembuatan SIM C 
merupakan sebuah upaya dalam memberikan 
pembekalan edukasi lalu lintas dan untuk 
memenuhi berkas persyaratan dalam berkendara 
(SIM C). Harapannya, karyawan PNM Mekaar 
dapat meminimalisir terjadinya 
kecelakaan, serta dapat bersikap dalam 
berkendara sehingga dapat melindungi 
diri sendiri dan orang lain.

Pelatihan Safety 
Riding dan 
Pembuatan SIM C 
Serentak

memenuhi berkas persyaratan dalam berkendara 

PT Mitra Utama Madani merupakan perusahaan afiliasi dari PT 
Permodalan Nasional Madani. PT MUM berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan berkualitas kepada semua stakeholder, 
user, dan karyawan. Salah satu program dari PT MUM, yaitu 
menyelenggarakan pelatihan Safety Riding dan pembuatan SIM 
C serentak untuk karyawan PNM Mekaar wilayah Jawa Barat 
dan Sumatera.

PT MUM mengadakan kegiatan Pembuatan SIM tersebut di 
sepanjang tahun 2022. Setiap kegiatan berlangsung selama 1 
hari. Pada pagi hari, para peserta mengikuti kegiatan pelatihan 
Safety Riding dengan materi “Tata Tertib Berlalu Lintas dan 
Keselamatan Berkendara”. Selanjutnya, para peserta secara 
langsung praktik berkendara roda dua bersama Polisi Lalu 
Lintas. Setelah kegiatan pelatihan Safety Riding, peserta 
melanjutkan pembuatan SIM C di Polres yang telah ditentukan.

PT MUM menyelenggarakan kegiatan pembuatan SIM C 
serentak pada bulan Maret sampai dengan November 2022. 
Kegiatan ini berhasil mengikutsertakan 2190 karyawan PNM 
Mekaar yang tersebar pada wilayah Bandung sebanyak 411 
peserta, Cianjur 82 peserta, Cirebon 342 peserta, Garut 265 
peserta, Indramayu 470 peserta, Subang 182 peserta, Sukabumi 
147 peserta, Sumedang 49 peserta, Tasikmalaya 144 peserta, 
Purwakarta 57 peserta, dan Medan 41 peserta.

Kegiatan pelatihan Safety Riding dan Program pembuatan SIM C 
serentak akan terus berlanjut menjadi kegiatan rutin pada tahun 
2023. PT MUM akan terus memberikan inovasi dan memberikan 
program kegiatan dengan tujuan meningkatkan kualitas secara 
berkesinambungan serta bekerja dengan memanfaatkan 
keahlian secara efektif, efisien dan optimal.


