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Menciptakan Etos 
Kerja yang Unggul

M
ungkin kita sering 
mendengar pertanyaan 
klise kenapa kita 
mesti kerja. Jawaban 
yang sering muncul 

ya agar berpenghasilan (baca: dapat 
duit). Sederhana dan realita yang sering 
ditemui. Namun apakah ini pula yang 
dicari generasi milenial dan eksekutif 
muda saat ini? Apakah saldo rekening saja 
yang membuat mereka bertahan? Apapun 
jawaban anda sebenarnya adalah cerminan 
kesadaran dan pemahaman anda atas diri 
sendiri dan sekitar.
 Di tempat kerja, bila semua 
karyawan mampu menciptakan 
keseimbangan dalam kehidupan 
dan pekerjaan, maka mereka akan 
menghabiskan jam-jam kerjanya dengan 
produktif. Hal ini akan membuat setiap 
karyawan memiliki kesadaran untuk 
berkontribusi dan memberikan pelayanan 
unggul. Mereka juga akan terhindarkan 
dari budaya mengeluh, yang biasanya 
menjadi racun yang merusak etos 

kerja. Kecerdasan untuk menciptakan 
keseimbangan dalam kehidupan kerja akan 
menciptakan kualitas kerja yang unggul, 
serta membuat lingkungan kerja sehari-hari 
lebih menyenangkan dalam disiplin dan 
gairah kerja yang terarah menuju prestasi 
puncak.
 Kebutuhan akan mencukupi 
taraf hidup yang lebih baik, terus 
berubah. Saat ini tidak hanya 3 kebutuhan 
pokok saja yang harus terpenuhi. Selain 
kebutuhan sandang, papan dan pangan, 
muncul kebutuhan baru yakni gadget 
dan wifi. Permasalahannya hasil kerja 
keras suka tidak sebanding dengan 
kebutuhan, ditambah tuntutan kerja yang 
kian menjulang. Gap ini yang sering 
berpengaruh pada etos kerja.
 Keseimbangan kehidupan dan 
pekerjaan baru dapat dimiliki seseorang, 
saat dirinya sudah memiliki perasaan cukup 
waktu dan energi, untuk melayani semua 
aspek penting di dalam hidupnya. Artinya, 
dia sudah cerdas untuk melayani dirinya 
sendiri, pekerjaan, keluarga, dan Tuhan.

Follow media sosial resmi PT PNM di @pnm_persero
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Profile

Melalui PNM saya ingin 
merubah mata dunia 
mengenai Indonesia
Berbincang dengan ibu Abianti Riana, 
Direktur Bisnis I PT PNM

B
eliau memutuskan untuk menjadi 
wanita karir dan mengetahui 
konsekuensinya tidak dapat 
selalu hadir di tengah-tengah 
kehangatan keluarganya, 

dikarenakan 24 jam beliau adalah milik 
perusahaan. Tetapi apapun pekerjaan 
atau aktifitas yang dilakukan harus dapat 
dipertanggung jawabkan. Rasa tanggung 
jawab itu yang membuat beliau memutuskan 
berani berumah tangga dan berani mengelola 
tanggung jawab atau amanah diberikan 4 
anak yang luar biasa.
 Dikarenakan kompetisi anak muda 
jaman sekarang semakin ketat, dan informasi-
informasi di lingkungan sekitar dapat 
membantu dalam pembentukan karakter 
seseorang. Beliau sadar tidak dapat berperan 

menjadi seorang ibu yang seutuhnya, namun 
itu yang memicu beliau untuk menjadi sosok 
yang kuat untuk menjadi referensi anak-
anaknya dalam mengelolah diri, bersosialisasi, 
dan  dalam mencari pekerjaan, agar dapat 
berprestasi dan berkarya untuk kepentingan 
orang banyak.
 Mengambil jurusan teknik 
Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB), 
Beliau mengawali karir dengan berkerja di 
dunia perbankan selama tahun 1989 - 2013. 
Pertengahan tahun 2017 beliau memutuskan 
untuk turut membangun kesejahteraan 
masyarakat Indonesia dengan menjadi 
Direktur Bisnis I PT PNM.
 Slogan ‘BUMN Hadir Untuk 
Negeri’, menggugah hati Ibu Abianti Riana 
untuk ikut turut membantu menyelesaikan 

pengentasan kemiskinan di Indonesia. Alasan 
kuat yang mendasari beliau untuk bergabung 
dengan PNM adalah sikap profesional dan 
panggilan untuk mensejahterakan segmen 
masyarakat prasejahtera yang tidak terjangkau 
oleh sektor swasta. 
  “Saya memutuskan bahwa 
silatuhrahmi dengan anak-anak tidak diukur 
oleh kuantitasnya, tetapi berpedoman kepada 
kualitas”, ujar Ibu Abianti saat ditanyakan 
mengenai hubungan dengan anak-anak. Dari 
kecil beliau sudah mendidik anak-anaknya 
agar dapat mengerti  dan memahami apa yang 
menjadi aktifitas keseharian pekerjaan Ibu 
nya, “itu semua kualitas yang menurut saya 
harus saya perjuangkan”, ujar Ibu Abianti.
Olah raga merupakan salah satu aktifitas 
yang penting untuk Ibu Abianti, dikarenakan 
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olah raga dapat membangun mental yang 
sportif dan mental pemenang. Ditengah 
kesibukannya beliau masih sering 
menyempatkan diri untuk menemani anak-
anaknya bermain basket.  “Olah raga dapat 
membentuk mental yang baik, karena melalui 
olah raga kita dilatih untuk bisa menghormati 
yang kalah ataupun yang menang”, ujar Ibu 
Abianti.
 PNM Mekaar hadir dilandasi 
pemikiran bahwa bantuan sosial tidak 
membangun kemandirian 
dalam meningkatkan 
kesejahteraan. Bantuan 
sosial tidak mendidik 
penerima untuk lebih 
berusaha meningkatkan 
taraf hidupnya. PNM 
Mekaar percaya bahwa 
perempuan prasejahtera 
memiliki waktu dan keterampilan yang 
dapat dioptimalkan, sehingga pendapatan 
perempuan prasejahtera memiliki dampak 
yang besar terhadap kesejahteraan 
keluarganya. 
 Account officer Mekaar adalah 
anak-anak yang beranjak dari dunia 
pendidikan menuju dunia pekerjaan. Mereka 
masih fresh dan senang dalam mengamati dan 
menganalisa apapun. PNM menyungsung, 
‘perubahan’ dan ‘revolusi mental’, dan revolusi 
tersebut tidak hanya berubah pada nasabah 
prasejahtera tetapi juga ada pada karyawan 
PNM. Anak-anak Mekaar harus mengerti 
tanggung jawab dalam dunia pekerjaan, dan 
mereka harus dibekali sikap mental yang 
di bangun PNM yaitu Jujur, Disiplin, Kerja 
Keras.
 Hal-hal tersebut dapat  melahirkan 
insan-insan Mekaar yang bertanggung jawab 
atas tugas yang mereka akan laksanakan 
demi mensejahterakan masyarakat 
prasejahtera dilingkungan mereka kerja. 
“Tanggung jawab kita di kantor pusat harus 
memikirkan, bagaimana mengantarkan 
mereka bertransformasi dengan cepat”, ujar 
Ibu Abianti dengan semangat.
 “Harapan saya bahwa Mekaar ini sebenarnya 

solusi yang bukan hanya milik PNM, tetapi 
solusi untuk pemberdayaan perempuan 
prasejahtera di Indonesia”, ujar Ibu Abianti. 
Direktur Bisnis I PT PNM tersebut memiliki 
pemikiran bahwa semua manusia dilahirkan 
sama, yaitu memiliki talenta. Dan seharusnya 
talenta itu lah yang dapat dibangun oleh 
insan Mekaar untuk menjadi solusi dari 
pengentasan kemiskinan, dan menjadikan 
mereka hidup lebih sejahtera. 
Pendidikan di remote area Indonesia belum 

merata, begitu juga 
dengan kecukupan 
masyarakat 
untuk menikmati 
pendidikan. 
“Pendidikan 
merupakan fondasi 
untuk menjadi 
masyarakat Indonesia 

kuat”, ujar Ibu Abianti dengan menambahkan 
kalimat, “Wadah PNM, merupakan ajang kita 
mengembangkan ilmu demi mensejahterakan 
masyarakat khususnya prasejahtera”.

“Manusia diberikan 
kesempurnaan, dan 
kesempurnaan ini 

tidak akan lebih kalau 
tidak disedekahkan”

 “Saya ingin memberikan nilai tambah 
kepada semua insan Mekaar, karena melalui  
mereka saya ingin membuat perubahan 
kepada perempuan Indonesia khususnya 
perempuan prasejahtera”, ujar Ibu Abianti 
saat ditanyakan siapakah sosok Ibu 
Abianti Riana dalam satu kalimat. Beliau 
menjelaskan bahwa kita wajib memintarkan 
insan Mekaar agar dapat mengerti tugas dan 
tanggung jawabnya.
 Sehingga akan berdampak pada 
perubahan wajah perempuan prasejahtera 
Indonesia dan akan membawa perubahan 
bangsa yang lebih kuat. “Pendidikan cukup, 
negara ini akan menjadi lebih tangguh 
dan madani”, ujar Ibu Abianti. Beliau 
berpendapat bahwa apapun yang ada 
disekeliling masyarakat itu selalu dapat 
menjadi sebuah pelajaran, agar dapat 
termotifasi untuk berubah menjadi lebih 
baik.
 “Melalui PNM saya ingin merubah 
mata dunia mengenai Indonesia”, ujar Ibu 
Abianti dalam menutup sesi wawancara.

(nomor 3 dari kanan) Ibu Abianti Riana Mendapatkan penghargaan 
sebagai Dewi BUMN 2018 dalam ajang BUMN Marketeers Award
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Agenda Kita

B
ertempat di Kantor Kementerian 
BUMN, Jalan Medan Merdeka 
Selatan No 13 Jakarta Pusat, 
Senin 12 Februari 2018 
dilaksanakan penyerahan 

Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha 
Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang 
Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Permodalan Nasional Madani Nomor: SK-
40/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, 
Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan 
Anggota-Anggota Direksi Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional 
Madani.
 Melalui penyerahan Salinan 
Keputusan ini pula, Menteri BUMN 
mengalihkan penugasan  Arief Mulyadi yang 
semula Direktur Kepatuhan dan Manajemen 

Risiko menjadi Direktur Utama PT PNM 
(Persero) yang diangkat berdasarkan 
Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-67/
MBU/4/2017 tanggal 4 April 2017, terhitung 
sejak tanggal 13 Februari 2018 dengan masa 
jabatan meneruskan sisa masa jabatannya 
sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN, 
serta mengangkat M. Q. Gunadi sebagai 
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 
PT PNM (Persero) terhitung sejak tanggal 13 
Februari 2018.
 Selama 10 tahun berkarya di PNM, 
Parman Nataatmadja berhasil membuahkan 
berbagai program yang ditujukan untuk 
ekonomi kerakyatan. Melalui program 
PNM Ulamm (Unit Layanan Modal Mikro) 
berhasil meningkatkan usaha mikro, kecil 
dan menengah. Melalui program ini pula, 

Pengangkatan Direktur Utama 
Arief Mulyadi

PNM melakukan pendampingan usaha 
nasabah. Di tahapan berikutnya, lahir PNM 
Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga 
Sejahtera). Program ini ditujukan untuk 
pemberian bantuan modal produktif kepada 
ibu prasejahtera secara kelompok. PNM 
hadir untuk masyarakat Indonesia, untuk 
membangun kesejahteraan bersama.
 “Keberhasilan yang sudah 
ditorehkan selama ini, akan terus dilanjutkan” 
tegas Dirut PNM yang baru Arief Mulyadi. 
Pemerintah melalui tangan PNM akan 
terus membina dan mensejahterakan ibu 
prasejahtera dan ekonomi kecil. Target 4 
juta NOA PNM Mekaar sudah menunggu di 
tahun 2018, demikian pula target unit usaha 
lainnya. Dengan kerja keras, semua akan bisa 
terwujud.  Yakin Bisa, Pasti Bisa!
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Temu Nasabah 
ULaMM dan Mekaar

bagi para UMKM, karena menurutnya, 
para UMKM harus diberi pendampingan 
agar kualitas mereka lebih baik dan tidak 
mengalami kemunduran.
“Kiprah PNM bukan hanya keuangan micro 
tapi micro plus, karena mereka (PNM-red) 
memberikan pendampingan, lembaga 
keuangan micro lainnya menganggap 
pendampingan itu menambah cost karena 
harus menambah SDM lagi, tetapi PNM 
beranggapan pendampingan itu untuk 
menjaga para nasabahnya agar kredit tidak 
macet,” imbuh Bambang.
 Sementara itu Direktur Utama 
PNM Parman Natatmadja mengatakan, 
masalah yang dihadapi pengusaha tidak 
hanya mengenai modal, akan tetapi 
pengetahuan-pengetahuan tata cara usaha 
dan pengembangan jaringan usaha.
“Sejak 2008 PNM memberikan pembiayaan 
usaha yang disertai dengan program 
Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) 
yang telah memajukan beragam usaha 
nasabah ULaMM melalui pemberian 
motivasi dan pelatihan serta program 
klasterisasi usaha yang berdasar pada 

kesamaan produk ataupun kesamaan 
geografis,” ujar Parman.
Dia melanjutkan, PNM pun menanamkan 
nilai jujur, disiplin dan kerja keras agar usaha 
yang dijalankan para nasabahnya dapat 
berjalan secara berkelanjutan. “Program PKU 
merupakan keunggulan yang membedakan 
PNM dengan lembaga pembiayaan usaha 
lainnya,” urainya.
 Dalam kegiatan ini turut 
menghadirkan lima nasabah sukses binaan 
PNM yang membagikan kisah dan kiat sukses 
mereka, yaitu Bambang Hartono (Pengrajin 
Kulit dari Denpasar), Hartono (Pengusaha 
Kripik Singkong dari Tangerang), Lena 
Hakmawardati (Pengusaha Busana Muslim 
dari Tasikmalaya), Suratmi (Pengusaha 
Kripik Tempe dari Kediri) dan Yitno Pribadi 
(Pengrajin Lampion dan Kap Lampu dari 
Banyuwangi).
 Selain mendapatkan motivasi 
usaha, kegiatan ini menjadi ajang menggelar 
pameran produk seperti aneka ragam batik, 
kulit, olahan makanan dan kerajinan, serta 
membangun jaringan usaha antara nasabah 
ULaMM yang hadir dari berbagai kota.

P
T Permodalan Nasional Madani 
(PNM) memberikan motivasi 
kepada 50 nasabah produk Unit 
Layanan Modal Mikro (ULaMM) 
serta 15 nasabah Membina 

Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). 
Kegiatan yang diselenggarakan di Balai 
Sarwono, Jakarta, Sabtu 16 September 2017 
ini merupakan upaya dari PNM memberikan 
motivasi berupa pendampingan, pembinaan 
dan pengarahan kepada nasabah ULaMM 
agar dapat mencapai target usaha mereka.
 Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas 
Bambang Brodjonegoro mengatakan, kunci 
pertumbuhan ekonomi saat ini adalah 
investasi di bidang UMKM. “Yang terpenting 
bukan jumlah entrepreneurshipnya, akan 
tetapi yang utama adalah kualitas mereka. 
Entrepreneur itu yang kuat adalah yang 
kelas menengah, kelas atasnya tetap ada dan 
kualitas bawah itu yang akan menjadi kelas 
menengah,” kata Bambang di depan para 
nasabah PNM.
Menteri Bambang juga mengapresiasi kiprah 
PNM yang memberikan pendampingan 



Majalah internal PT Permodalan Nasional Madani8

Agenda Kita

Rapat koordinasi yang dihadiri Regional 
Manager dan Koordinator Pengawas se 
Jawa Timur dihadiri dan dibuka oleh 

Direktur Bisnis I. Dalam kunjungannya Ibu 
Abianti Riana juga memberikan pengarahan 

untuk memotivasi para insan Mekaar yang 
sedang mengejar target perusahaan. Direktur 
Bisnis I pun juga memberikan beberapa 
tips dan trik bagaimana bekerja dengan hati 
supaya hasilnya lebih memuaskan. 

Kunjungan Direktur Bisnis I 
Mekaar Banyu Urip
Surabaya, 7 September 2017

Direktur Bisnis I memberikan arahan kepada 
Regional Manager dan koordinator Pengawas 
pada Rapat Koordinasi Batch II

Kunjungan Direktur Utama, 
Direktur Bisnis 1, Ke 4 
Cabang Mekaar Solo

25 September 2017

Dalam rangka Rapat koordinasi 
yang di adakan di Solo, Direktur 
Utama dan Direktur Bisnis 1 juga 

berkesempatan hadir ke Mekaar Banjarsari 
di tengah kesibukan yang ada, dengan 
di dampingi oleh Pemimpin Cabang 
Yogyakarta Puji Rianto dan beberapa 
kepala divisi mekaar dan kantor pusat. 
Kegiatan dilanjut dengan mengikuti salah 
satu kelompok PKM Mekaar Banjarsari, 
di tempat PKM juga Direktur Utama dan 
Direktur Bisnis 1 memberikan arahan dan 
semangat kepada ibu-ibu nasabah Mekaar. 

Foto bersama nasabah dan AO 
setelah PKM berlangsung

Kunjungan Direktur 
Kepatuhan & Manajemen 
Risiko Ke ULaMM & Mekaar

Padang 25-26 September 2017

Sebagai salah satu kegiatan rutin 
direksi, kali ini kunjungan 
dilakukan oleh Direktur Kepatuhan 

dan Manajemen Risiko ke Padang. 
Kegiatan diawali dengan pertemuan 
di Cabang ULaMM Padang dengan 
pembahasan target kinerja PKU dan 
JML. Selanjutnya Direktur melanjutkan 
kunjungannya ke Mekaar Kuranji 
Padang pada tanggal 25-26 September 
2017. Selanjutnya Direktur Kepatuhan 
& Manajemen Risiko berkesempatan 
memberikan arahannya dan juga 
mendengarkan laporan kinerja di kantor 
ULaMM Cabang Padang.

Rapat Koordinasi RM & 
Korwas Batch II
Surabaya , 6 September 2017

Sebagai wujud esprit de corps yang di 
galang oleh Direktur Utama Parman 
Nataatmadja, seluruh Kepala Divisi 

dan Direksi berkumpul memberikan atensi 
dan semangat yang solid kepada divisi 
remedial yang pada saat itu sedang bekerja 
keras menurunkan NPL dalam tutup buku 
akhir bulan. 

Pengarahan Direksi pada 
Closing Divisi Remedial
Jakarta, 29 September 2017

Foto bersama insan Mekaar, simbol 
2 juta nasabah (kuranji padang)
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Rapat Koordinasi 
Mekaar dan ULaMM

Solo

Hotel Bandara, Jakarta

PNM Gelar Rakor ULaMM Wilayah Barat di Hotel Bandara 
Jakarta. Acara yang digelar 3 hari ini berlangsung pada 
tanggal 10-12 September 2017, dengan tujuan untuk 

menerapkan digitalisasi layananan kepada nasabah. Acara yang 
dibuka dengan sambutan dari Direktur Utama Parman Nataatmadja 
dihadiri pula oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Arief 
Mulyadi, Direktur Bisnis II Bambang Siswaji, Direktur Keuangan 
Tjatur H. Priyono, juga seluruh pemimpin cabang wilayah barat 
dan kepala divisi kantor pusat.

Rapat koordinasi Permodalan Nasional Madani (PNM) 
Mekaar wilayah Jawa Tengah berlangsung pada tanggal 24 
September di hotel SwissBel Solo. Acara ini dibuka oleh 

Parman Nataatmaja selaku Direktur Utama PNM didampingi 
Abianti Riana selaku Direktur Bisnis 1. Acara yang dihadiri oleh 
Sekretaris Perusahaan, dan beberapa kepala divisi mekaar kantor 
pusat dan juga para Area Manager dan Regional Manager wilayah 
se- Jawa Tengah. Acara ini diselenggarakan bertujuan untuk sinergi 
bisnis dan akselerasi bisnis Mekaar.
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Nasabah Mekaar di kampung 
Karang Sambung Cilegon, antusias 
menyambut kunjungan Menteri 

BUMN Rini M Soemarno dan Direktur 
Utama PNM Parman Nataatmadja, 5 Oktober 
2017 lalu. Keakraban sangat terasa, saat 
mereka mengungkapkan berbagai manfaat 
program Mekaar dari PNM ketika sesi dialog 
berlangsung. 
Para ibu-ibu rumah tangga prasejahtera 
tersebut menyatakan kepuasan mereka. 
Mereka merasakan ekonomi keluarga mereka 

Kunjungan Menteri BUMN

Agenda Kita

Serang, 5 Oktober 2017 kini berangsur naik, seiring peningkatan 
produktivitas mereka selama bergabung 
dengan program Mekaar. 
Menteri BUMN dan Dirut PNM menanggapi 
gembira, seraya bersyukur atas keberhasilan 
program Mekaar. Keduanya tak lupa 
menyemangati nasabah agar terus disiplin 
dalam merintis maupun mengelola usaha, 
selain itu mengingatkan nasabah agar tak lupa 
menabung, demi masa depan yang lebih baik. 
Sebelum acara dipungkasi, Menteri BUMN 
menyerahkan bingkisan berupa paket gizi 
kepada ibu-ibu nasabah PNM Mekaar.

Ciamis, 9 Oktober 2017

Berlokasi di Medanglayang 
Panumbangan Ciamis, Menteri BUMN 
Rini M Soemarno mengunjungi 

nasabah Mekaar dengan berjalan kaki. 

Kecintaan Bu Menteri kepada para Nasabah 
Mekaar desa tersebut pada 9 Oktober 2017 
tidak menyurutkan langkah beliau untuk 
mendaki gunung. Setibanya di lokasi, 
Direktur Utama PT Permodalan Nasional 
Madani Parman Nataatmadja bersama 
puluhan ibu-ibu rumah tangga yang 
tergabung sebagai nasabah Mekaar, hangat 
menyambut. 
Perbincangan pun digelar akrab. Kepada 
Menteri BUMN dan Dirut PNM, para 
nasabah mengungkapkan rasa syukur bisa 
bergabung dengan program Mekaar dari 
PNM, karena mereka merasakan manfaat-
manfaat positif secara langsung bagi ekonomi 

keluarga masing-masing. Kini mereka telah 
memiliki usaha yang bisa diandalkan untuk 
menunjang kebutuhan sehari-hari. 
Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri 
BUMN, Dirut PNM dan para Direktur 
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) 
mengajak para nasabah agar senantiasa 
optimistik dan disiplin dalam bekerja 
dan rajin menabung seperti yang selalu 
disampaikan pada setiap kunjungan, 
agar kesejahteraan keluarga para nasabah 
semakin meningkat. Sebelum meninggalkan 
lokasi, Menteri BUMN menyempatkan diri 
menikmati sajian kelapa muda segar, hasil 
alam desa Medanglayang.
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Menteri BUMN, Rini M Soemarno, 
mengunjungi 37 ibu rumah 
tangga prasejahtera produktif 

yang tergabung sebagai nasabah 
PNM Mekaar Cabang Sukarami, 

Palembang, pada Jumat, 17 
Oktober 2017. Perbincangan 

mengenai perkembangan 
usaha para nasabah Mekaar 
itu pun berlangsung hangat. 
Menteri BUMN memuji 
keuletan tekad para nasabah, 
sekaligus mengapresiasi kerja 
keras PNM yang senantiasa 

membimbing mereka menjadi 
wirausahawan tangguh.

       Acara dilanjutkan dengan 
penyerahan kartu ATM beserta 
uang simpanan di buku tabungan, 

hasil kerjasama PNM dengan Himpunan 
Bank Negara (Himbara).

Menteri BUMN berharap, para nasabah Mekaar terus menjaga kedisiplinan 
menjalankan usaha serta rajin menabung agar mampu meningkatkan kesejahteraan 
keluarga masing-masing.

Dalam rangka acara prosesi 
groundbreaking pembangunan 
rumah susun yang berkonsep 

Transit Oriented Development (TOD) 
pada hari ini Selasa (10/10) oleh PT PP 
Tbk bersama PT Kereta Api Indonesia 
(Persero) di stasiun Juanda Jakarta, Menteri 
BUMN Rini Soemarno juga berkesempatan 
bertemu dengan 50 orang nasabah ibu-ibu 

Jakarta, 10 Oktober 2017

prasejahtera yang biasa dikenal dengan 
Ibu-Ibu Mekaar PNM, yang bertempat 
tinggal di daerah sekitar Juanda. Pada 
perbincangannya juga Menteri BUMN 
memberikan semangat membara untuk 
ibu-ibu supaya dapat terus berusaha 
memperbaiki kehidupan nya. Secara 
simbolis juga diserahkan kartu ATM dan 
Tabungan kepada nasabah Mekaar.

Palembang, 17 Oktober 2017

Sambutan penuh kegembiraan diberikan 
ibu-ibu Nasabah Mekaar PNM 
Cabang Medan, Sumatera Utara, saat 

Menteri BUMN Rini M Soemarno dan 
Direktur Utama PNM Parman Nataatmadja 
mengunjungi mereka hari Sabtu 14 Oktober 
2017.
Perbincangan akrab dalam suasana 
santai segera berlangsung. Para Nasabah 
mengutarakan berbagai manfaat program 
Mekaar bagi peningkatan kesejahteraan 
rumah tangga masing-masing. Para ibu itu 
mengaku sangat terbantu dengan keberadaan 
Mekaar yang telah memberi kesempatan 
mereka untuk merintis serta mengembangkan 
wirausaha.
Menteri BUMN dan Direktur PNM 
menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut 
dengan memberi semangat dan dorongan agar 
para nasabah tetap disiplin dalam bekerja dan 
cermat mengatur manajemen usaha.
Sebelum acara dipungkasi, Menteri BUMN 
menyerahkan kartu ATM beserta uang 
simpanan di buku tabungan, hasil kerjasama 
PNM dengan Himpunan Bank Negara 
(Himbara), seraya berpesan agar para nasabah 
rajin menabung untuk persiapan kebutuhan 
di masa depan

Medan, 14 Oktober 2017
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Kunjungan ini dilakukan 
setelah melakukan rangkaian 
acara BUMN bersih-bersih 

Pantai Padang di Sumatera Barat 
dan memberikan motivasi kepada 
nasabah-nasabah Mekaar di Padang. 
Menteri BUMN Rini M Soemarno 
didampingi Direktur Utama PT 
Permodalan Nasional Madani Parman 
Nataatmadja, Direktur Kepatuhan & 

Padang, 15 Oktober 2017 Manajemen Risiko PNM Arief Mulyadi dan 
direksi BUMN lainnya, menyerahkan buku 
tabungan BNI kepada nasabah Mekaar kota 
Padang, sebagai dukungan untuk apa yang 
telah dikerjakan oleh para nasabah PNM 
Mekaar dalam rangka mensejahterakan 
dan meningkatkan kualitas ekonomi 
keluarganya. Hal ini dilakukan juga sebagai 
bentuk nyata program sinergi BUMN untuk 
mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Menteri BUMN Apresiasi
Semangat Menabung Ibu-Ibu Mekaar

Mandalika - NTB, 20 Oktober 2017

Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Rini Soemarno dalam 
agenda kunjungan ke Mandalika, 

meninjau dan berdialog langsung dengan 
50 nasabah binaan PT Permodalan Nasional 
Madani (Persero) atau PNM produk 
Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera 
(Mekaar) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
Mandalika, Jumat (20/10). 
Dalam acara ini pula Menteri BUMN Rini 
M Soemarno secara simbolis menyerahkan 
buku tabungan dan kartu ATM Bank 
Mandiri kepada 50 nasabah Mekaar yang 
merupakan Ibu-Ibu prasejahtera pelaku usaha 
ultra mikro. Ibu-Ibu Mekaar terlihat sangat 
antusias karena ini merupakan pengalaman 
pertama bagi mereka untuk memiliki buku 

tabungan dan kartu ATM. “Ibu-Ibu sekarang 
sudah punya buku tabungan dan kartu ATM, 
jadi sekarang harus mulai rajin menabung ya. 
Pendapatan hasil usaha ditabung agar modal 
usahanya makin banyak dan bisa naik kelas,” 
Ujar Rini.
Direktur Utama PNM, Parman Nataatmadja 
menjelaskan, pemberian buku tabungan 
ini merupakan bentuk sinergi BUMN 
antara PNM dengan Himpunan Bank 
Negara (Himbara), dan pada saat ini 
PNM bekerjasama dengan Bank Mandiri 
memberikan kepada nasabah Mekaar 
yang telah memiliki tabungan lebih dari 
Rp100,000. 
Hingga September 2017, PT Permodalanan 
Nasional Madani (Persero) atau biasa 

disebut PNM telah melakukan kegiatan 
pemberdayaan PNM Mekaar di 1.171 kantor 
layanan PNM Mekaar yang tersebar di 24 
provinsi. Posisi penyaluran pembiayaan yang 
mencapai sebesar Rp3,35 triliun disalurkan 
kepada 1.642.648 perempuan prasejahtera. 
Diproyeksikan, penyaluran pembiayaan akan 
mencapai lebih dari 6 juta perempuan di akhir 
tahun 2019.
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Dalam rangka memperingati Hari 
Kesaktian Pancasila, PT Permodalan 
Nasional Madani (Persero) atau 

PNM menggelar upacara yang berlangsung 
secara hikmat di Kantor Pusat PNM, Menara 
Taspen, Jakarta pada Senin, 2 Oktober 2017. 
Upacara bertujuan untuk menumbuhkan 
semangat ideologi Pancasila kepada seluruh 
insan PNM agar dapat mengimplementasikan 
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial 
dan pekerjaan.
Dalam upacara ini, Parman Nataatmadja, 

Upacara Hari
Kesaktian Pancasila

2 Oktober 2017

Direktur Utama PNM, bertindak selaku 
Pembina Upacara menegaskan kembali peran 
penting Pancasila dalam melandasi setiap 
kegiatan. Lagu Andhika Bhayangkari karya 

Amir Pasaribu pun turut dikumandangkan 
dan dinyanyikan bersama menjadi 
penyemangat untuk mengawal Pancasila 
sebagai ideologi negara Indonesia tercinta.

Bertempat di lantai 17 Menara Taspen, 
diselenggarakan acara Pelantikan 
pejabat baru PNM. Dengan 

dihadiri oleh seluruh direksi PNM Parman 
Nataatmadja selaku Direktur Utama, Tjatur 
H. Priyono selaku Direktur Keuangan, 
Abianti Riana selaku Direktur Bisnis I, 
Bambang Siswaji Direktur Bisnis II, dan 

Arief Mulyadi selaku Direktur Kepatuhan 
dan Manajemen Risiko dan juga para 
pemuka agama.
Kepada para pejabat yang dilantik, Dirut 
PNM menekankan perlu akselerasi yang 
meningkat dan kreativitas yang tinggi. 
Harapannya kedepan target dapat tercapai 
dan semua pihak bisa bekerja keras.

Pelantikan Pejabat PNM
Jakarta, 2 Oktober 2017

Seluruh Direksi PT Permodalan 
Nasional Madani Direktur Utama 
Parman Nataatmadja, Direktur 

Bisnis I Abianti Riana, Direktur Bisnis 
II Bambang Siswaji, Direktur Keuangan 
Tjatur H Priyono, Direktur Kepatuhan 
& Manajemen Risiko Arief Mulyadi 
berkumpul bersama dengan jajaran 
Kepala Divisi, Wakil Kepala Divisi, 
Direksi anak & cucu perusahaan PT 
PNM Persero dalam rangka  memberikan 
arahan tutup tahun 2017 dan menyambut 
buka tahun 2018. 

Syukuran Tutup Tahun 2017
Jakarta, 30 Desember 2017
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Kunjungan
Direksi

Kunjungan Direktur Bisnis I

Pada bulan Oktober Direktur Bisnis I
Abianti Riana melakukan surprise 
visit  ke kantor Mekaar yaitu :

- Penjaringan
- Kalideres

Penjaringan, 4 Oktober 2017

Kalideres, 10 Oktober 2017
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Coblong, 31 Oktober 2017Buduran, 26 Oktober 2017

Bulan Oktober Direktur Bisnis II 
Bambang Siswaji melakukan beberapa 
kunjungan, yaitu :

- Lampung
- Cirebon
- Bojonegoro

Kunjungan Direktur Bisnis II

Bojonegoro, 10 November 2017

Cirebon, 17 Oktober 2017

Lampung, 12 Oktober 2017
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Kunjungan Direktur Kepatuhan & 
Manajemen Risiko ke Makassar 

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Arief Mulyadi berkesempatan 
menghadiri Rapat Kerja Nasional Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia 
(Rakernas Iwapi) yang ke – 27 tahun 2017.

Makassar 6 oktober 2017

Lampung, 24 Oktober 2017

Direktur Kepatuhan dan 
Manajemen Risiko 
mengunjungi cabang 

Lampung, dalam kunjungannya 
Arief Mulyadi juga memberikan 
pengarahannya terkait kinerja 
PNM dan memberikan semangat, 
support kepada insan PNM, 
dalam kesempatan ini juga 
dilakukan penanaman pohon 
simbolis. 
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Lampung, 24 Oktober 2017

Bapak Agus Muharram yang juga 
Komisaris Utama PT Permodalan 
Nasional Madani (Persero) 

mengunjungi 5 pelaku usaha yang merupakan 
debitur dari PT Permodalan Nasional Madani 
(PNM Persero) di desa Wonopringgo.
Dalam kunjungannya, Agus memastikan 
produk-produk UKM sudah tersertifikasi 
dan memiliki keterangan produk yang jelas. 
Ia juga berpesan agar para pengrajin batik 
dapat menjadikan pekerjaan sebagai budaya 
yang dipelihara terus menerus, dan secara 
turun temurun. "Sehingga bisa melestarikan 
khasanah pakaian Indonesia yaitu batik. 
Karena tanpa mereka, batik bisa saja hilang 
atau diambil alih oleh negara tetangga. Disini 
harus terjadi regenerasi," ucapnya. 

Kunjungan ke Cabang 
Denpasar
Denpasar, 14 Oktober 2017

Kunjungan bapak Agus Muharram selaku Komisaris Utama 
mengunjungi debitur Kulit dengan di dampingi oleh 
pimpinan cabang Denpasar dan karyawan PT. Permodalan 

Nasional Madani. Debitur Kulit ini merupakan debitur terbaik 
binaan PT. Permodalan Nasional Madani. Selain itu bapak 
Agus Muharram menyempatkan untuk menghadiri acara celuk 
jewellery festival dan memberikan bantuan ke pengungsi Gunung 
Agung di posko pengungsi rending – klungkung.

Kunjungan Komisaris usai 
membuka acara Pekan Batik 
Pekalongan 2017

Jawa Tengah, 4 Oktober 2017

Untuk itu, Agus berharap agar para 
UKM tersebut mampu memanfaatkan 
dana dari pinjaman dari PT PNM 
Persero yang hingga saat ini nilai NPL 
(Non Performing Loan) di Wilayah 
Tegal dan Pekalongan baik, yaitu 
0,7%. Artinya, selain melestarikan 
budaya, mereka juga bertanggung 
jawab terhadap dana pinjaman.
Selain itu, Agus juga meminta agar 
PT PNM mampu mengajak para 
UKM untuk naik kelas melalui 
pendampingan dan pembinaan. Agus 
menekankan, untuk menunjang 
pertumbuhan dan perkembangan 
UKM, Kemenkop dan UKM 
siap memberikan fasilitas berupa 
pelatihan-pelatihan, dan pameran 
baik di daerah maupun di pusat. 
Haryono, Pemimpin Cabang ULaMM 
Tegal PT PNM mengaku sangat 
senang atas kunjungan Sekretaris 
Kemenkop dan UKM ke 5 debiturnya.

Kunjungan Wakil Gubernur 
DKI Jakarta ke Mekaar
Johar Baru

Jakarta, 29 desember 2017

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga 
Salahuddin Uno bersama Dirut 
PT Permodalan Nasional Madani 

(Persero) Parman Nataatmadja hari ini (29/12) 
mengunjungi nasabah PNM Mekaar, yaitu 
kelompok Pesona Indah 1 di Kelurahan Galur, 
Johar Baru, Jakarta Pusat. Dialog Wagub DKI & 
Dirut PNM dengan para nasabah begitu akrab. 
Wagub DKI Sandiaga Uno Sandi menanyakan 
usaha apa saja yang dikembangkan oleh para 
nasabah binaan PNM Mekaar, juga berpesan agar 
uang yang dipinjamkan untuk usaha nanti bisa 
dikelola dengan baik serta tidak digunakan untuk 
belanja konsumtif. Dirut PNM mengingatkan 
para ibu prasejahtera binaan PNM Mekaar agar 
pandai menabung dan menjalankan aktivitas 
usaha dengan disiplin.
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PNM Mekaar Cabang Kupang
Foto: EEF

Belajarlah mengucap syukur

dari hal-hal baik di hidupmu,

Belajarlah menjadi kuat

dari hal-hal buruk di hidupmu.

- B. J. Habibie
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S
olo, 29 Oktober 2017 – Dalam 
rangka mempromosikan industri 
dan beragam produk usaha 
mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) masyarakat Solo, PT 

Permodalan Nasional Madani (Persero) 
atau PNM berkerjasama dengan TATV Solo 
menggelar kegiatan hiburan rakyat bertajuk 
“Pesta Rakyat Jawa Tengah” yang dihadiri 
oleh lebih dari 5000 warga masyarakat Solo 
dan sekitarnya.  
 Kegiatan dibuka oleh Ganjar 
Pranowo, Gurbenur Jawa Tengah di 
Alun-alun Selatan Surakarta pada Minggu 

Pesta Rakyat 
Jawa Tengah

(29/10). Dalam sambutannya, Ganjar 
Pranowo menyampaikan apresiasinya kepada  
PNM yang selalu mendukung kegiatan 
masyarakat Solo, serta mempromosikan 
industri UMKM baik itu batik ataupun 
produk kreatif lainnya.
 50 produk UMKM binaan PNM 
dipamerkan dan dijajakan dalam kegiatan ini. 
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 
PNM, Arief Mulyadi mengatakan, ”Kota Solo 
dikenal dengan beragam industri UMKM, 
melalui kegiatan ini diharapkan dapat 
mendorong dan memotivasi masyarakat 
Solo yang ingin memulai berbisnis UMKM 

untuk menemukan peluang usaha baru. PNM 
sebagai lembaga keuangan yang berfokus 
pada pembiayaan dan pendampingan UMKM 
dengan senang hati akan bekerjasama untuk 
melahirkan pelaku UMKM handal lainnya di 
Solo”. 
 Selain pameran produk UMKM, 
Bintang tamu seperti Ikif Kawazhima, NDX 
AKA dan OWAH Gerr Band agar dapat 
menghibur masyarakat Solo, serta hiburan 
lainnya seperti senam sehat, kesenian 
tradisional, kuliner gratis, lomba interkatif 
dan beragam hadiah yang menambah 
kemeriahan acara. 
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Direktur Kepatuhan dan Manajemen 
Risiko Arief Mulyadi menandatangani 
nota kesepahaman Sinergi BUMN 

yang di prakarsai oleh PT SIER. Dalam 
penandatanganan ini PT SIER menggandeng 

Kementerian BUMN menyelenggarakan 
kegiatan “BUMN Hadir di Kampus”, 
serentak di 28 perguruan tinggi 

di Indonesia (28/10) pada momentum 
peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kegiatan 
ini dilakukan dalam rangka untuk 
meningkatkan pemahaman dan kesadaran 
akan kondisi perekonomian nasional dan 
peran serta hadirnya BUMN sebagai salah 
satu penopang pilar ekonomi bangsa.
Tak hanya itu, event ini digelar juga untuk 
meningkatkan link and match antara BUMN 
dan perguruan tinggi.
Dengan tema “Membangun Ekonomi 
Indonesia yang Berkeadilan”, BUMN Hadir 
di Kampus menerjunkan para pejabat eselon 
I Kementerian BUMN dan Direktur Utama 
BUMN untuk berdiskusi dengan civitas 
akademika dan para pakar dari perguruan 
tinggi.
BUMN memandang, civitas akademika 
merupakan bagian penting dari generasi 
bangsa yang diharapkan mampu mengubah 
bangsa Indonesia menjadi  lebih baik, adil, 
makmur dan sejahtera.
Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 
(UINSU) 3 BUMN bersinergi secara bersama-
sama hadir menyelenggarakan kegiatan 
BUMN Hadir di Kampus. 3 BUMN tersebut 

Rakor PT PNM
Venture Capital

Tangerang, 18-19 Oktober 2017

Signing Nota Kesepahaman 
Sinergi BUMN

Surabaya, 27 Oktober 2017

yakni PT Permodalan Nasional Madani 
(Persero) atau PNM, PT Angkasa Pura II 
(Persero) atau AP 2 dan PT Biro Klasifikasi 
Indonesia (Persero) atau BKI.
Kegiatan yang diikuti lebih dari 1.000 
peserta tersebut bertempat di Gelanggang 
Mahasiswa UINSU tersebut dimulai pada 
pukul 09.00 hingga 12.00. Narasumber 
yang dihadirkan antara lain Prof. DR. 
Saidurrahman. M.Ag Rektor UINSU, 
Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) M. 
Awaluddin dan Dirut PT Biro Klasifikasi 
Indonesia (Persero) Rudiyanto serta 
pembicara pendamping Direktur 
Kepatuhan dan Manajemen Risiko PNM, 
Arief Mulyadi,.
Selain memberikan kuliah tamu, tiga 
BUMN yaitu PT Permodalan Nasional 
Madani (Persero), PT Angkasa Pura II 
(Persero), dan PT Biro Klasifikasi Indonesia 
(Persero) atau BKI juga memberikan 
bantuan program Corporate Social 
Responsibility (CSR) di UINSU yang di 
terima oleh Rektor UINSU berupa 10 LCD 
Proyektor dengan total 30 LCD Proyektor 
yang diperuntukan guna meningkatkan 
pengembangan kompetensi di Kampus 
dan juga mendukung ragam kegiatan 
kemahasiswaan.

13 BUMN yang mana dihadiri oleh 
direksi dari 13 BUMN tersebut bersama 
menandatangani Nota Kesepahaman 
(MoU) sesuai dengan bidang masing-
masing. BUMN yang hadir dalam MoU 
tersebut adalah Jamkrindo, Danareksa, KBI, 
PNM, PPLI, HK Realindo, Pertagas Niaga, 
Indra Karya, Jasa Tirta I, Primissima, 
Industri Sandang, EMI, dan PFN.

BUMN Hadir di Kampus
Medan, 28 Oktober 2017Bertempat di Hotel Sheraton Bandara 

Tangerang, PNM Venture Capital salah 
satu anak dari PT Permodalan Nasional 

Madani mengadakan rapat koordinasi 
yang dihadiri oleh Direktur Utama Parman 
Nataatmadja yang juga menjabat sebagai 
Komisaris Utama VC, Direktur Keuangan 
Tjatur H Priyono, Direktur Kepatuhan & 
Manajemen Risiko Arief Mulyadi yang juga 
menjabat sebagai Komisaris VC, Komisaris 
PNM VC Mirawati Sutjono, Direktur Utama 
Sasono Hantarto, dan Direktur PNM VC 
Rendy Putra Jaya serta jajaran Direksi lainnya 
dari cucu perusahaan. Pada rapat koordinasi 
tahun ini dibahas juga visi dan misi PNM 
VC dalam mendukung bisnis group PNM 
beserta stakeholder kemudian beberapa 
cara peningkatan wawasan bagi direksi dan 
karyawan PNM VC dan penguatan jejaring & 
komunikasi eksternal.
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Rakor BUMN Bengkulu

RKAP, RJPP
di Surabaya

22-23 November 2017

11 November 2017

Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) menggelar rapat koordinasi 
di Kota Bengkulu, yang dihadiri oleh 

134 Direktur Utama seluruh BUMN. Tujuan 
pelaksanaan rakor BUMN kali ini adalah 
pertama dalam rangka sinkronisasi peran 
BUMN-BUMN sebagai agen pembangunan 
untuk meningkatkan kontribusi BUMN pada 

pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. 
Pada acara Rapat Koordinasi BUMN tersebut, 
PNM mendapatkan Apresiasi Pemberdayaan 
Ekonomi Kerakyatan dari Kementerian 
BUMN.
Pada kesempatan kali ini juga Direktur 
Utama PT. Permodalan Nasional Madani 
(Persero) Parman Nataatmadja, berbagi 

pengalaman di SD Negeri 105, Kampung 
Bahari, Bengkulu. Tampak anak-anak peserta 
didik terhibur, terutama saat diadakan acara 
kuis yang melibatkan anak-anak. Kegiatan 
kunjungan tersebut dilakukan Dirut PNM 
Parman Nataatmadja, pada rangkaian 
acara Rapat Koordinasi Dirut BUMN yang 
diselenggarakan di Bumi Rafflesia, Bengkulu.

RKAP (Rencana kerja dan 
Anggaran Perusahaan 2018) yang 
dilakukan rutin setiap memasuki 

tahun anggaran baru yang mana harus 
diusulkan 2 bulan sebelum tahun berakhir, 
sebelumnya usulan telah disampaikan pada 
bulan Oktober 2017, lalu pembahasan 
dilaksanakan di November 2017 untuk 
disahkan pada RUPS RKAP pada tgl 8 
Januari 2018 . Pada kesempatan yang 
sama juga dilakukan pembahasan RJPP 
yaitu rencana jangka panjang perusahaan 
revisi ke-dua. Rapat yang diadakan 1 
hari ini dengan kementerian BUMN 

diselenggarakan di hotel Windam Surabaya, 
11 November 2017, dihadiri oleh perwakilan 
PNM Direktur Keuangan Tjatur H. Priyono, 
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, 

serta kepala divisi terkait dari Kementerian 
BUMN Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa 
Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan II Wien 
Irwanto dan tim.
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M
enurut Menteri Badan 
Usaha Milik Negara 
(BUMN) Rini Soemarno, 
Pemerintah khususnya 
Kementerian BUMN 

berkomitmen untuk mengembangkan 
ekonomi kerakyatan melalui beragam 
program, salah satunya adalah program 
Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera 
(Mekaar) milik PT Permodalan Nasional 
Madani (Persero).
 Dalam rangka mengapresiasi dan 
meninjau program Mekaar, Menteri BUMN 
berdialog langsung dengan 30 Ibu peserta 
program Mekaar yang merupakan perempuan 
prasejahtera pelaku usaha ultra mikro di 
Kampung Nedali RT 02 RW 03, Kecamatan 
Sentani Timur, Jayapura pada Selasa (21/11). 
Menteri BUMN mengunjugi salah satu rumah 
Ibu peserta program Mekaar Kelompok 
Kampung Nendali, Sentani Timur dan 

Menteri BUMN Dorong Ibu-Ibu Peserta PNM 
Mekaar Jayapura Gemar Menabung

Jayapura, 21 November 2017

mengikuti kegiatan pertemuan kelompok 
mingguan. Dalam kesempatan ini, Menteri 
BUMN memberikan semangat kepada Ibu 
Mekaar untuk membangun usaha sederhana 
yang akan memberikan kesejahteraan kepada 
keluarga mereka, “Semangat Ibu Mekaar 
harus diapresiasi. bersama pembiayaan 
dari PNM Mekaar, mereka sekarang punya 
kesempatan untuk membangun usahanya 
sendiri, dari usaha paling sederhana 
seperti berdagang atau berkebun. Dengan 
produktifitas yang terbangun, pendapatannya 
bertambah, kemudian mereka bisa mulai 
menabung”, ujar Rini Soemarno. 
 Semangat menabung kepada Ibu 
peserta program Mekaar terus digaungkan 
oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno 
menambahkan jika Ibu peserta program 
Mekaar sudah memiliki tabungan yang 
cukup, HIMBARA (Himpunan Bank Negara) 
akan membantu dengan memberikan kartu 

ATM dan Buku Tabungan sehingga Ibu 
peserta program Mekaar bisa menggunakan 
layanan perbankan dan memacu mereka 
untuk lebih giat menabung.
 Arief Mulyadi, Direktur 
Kepatuhan dan Manajemen Risiko PNM 
mengatakan, “Komitmen PNM untuk hadir 
dipelosok negeri terus kami galakkan, pada 
Agustus 2017 kami membuka 2 cabang di 
Provinsi Papua, yaitu di Jayapura Selatan 
dan Sentani. PNM pun memperkerjakan 
insan muda Papua yang memiliki semangat 
untuk membangun negeri. Selama 3,5 bulan 
46 putri papua asli mendapatkan pelatihan 
di Jawa Barat untuk menjadi Account 
Officer Mekaar”. PNM Mekaar pertama 
kali hadir di tanah Papua pada Agustus 
2016 tepatnya di Provinsi Papua Barat yaitu 
Sorong Manoi dan Aek Mas, melengkapi 
1.180 kantor Cabang PNM Mekaar di 24 
Provinsi.
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A
rief Mulyadi (Direktur 
Kepatuhan dan 
Manajemen Resiko PNM) 
bersama dengan Deputi 
Infrastruktur Bisnis 

Kementrian BUMN, bapak Hambra 
meninjau pertemuan kelompok Aer 
Cincin di Desa Rutah, Kecamatan 
Amahai, Pulau Seram Maluku Tengah, 
yang merupakan salah satu kelompok 
Mekaar dengan jumlah anggota 30 
mama (ibu) pra sejahtera di Pulau 
Seram, yang aktif di bidang ekonomi 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
keluarga.
 “Para mama di Pulau Seram 
yang ikut program Mekaar sudah 
mencapai 1.308 anggota, padahal 
program ini baru kami perkenalkan 
mulai Agustus 2017,” kata Direktur 
Kepatuhan dan Manajemen Resiko 
PNM, Arief Mulyadi , di kota Seram, 
Maluku Tengah, Sabtu (2/12).
“Program Mekaar memberikan 
pinjaman antara Rp 2 juta - Rp 5 
juta tanpa agunan kepada kelompok 
perempuan prasejahtera untuk aktif 
di bidang ekonomi. Jika tidak bisa 

mengembalikan maka kelompoknya harus 
menanggung atau menutupi utang. Jadi 
program Mekaar ini sifatnya tanggung 
renteng,” tambah Arief.
 Ketua kelompok Mekaar Aer 
Cincin, Ayu, mengungkapkan bahwa minat 
para perempuan di Pulau Seram untuk 
ikut program Mekaar cukup tinggi karena 
mendorong perempuan berbisnis dengan 
cara berkelompok. Staf PNM juga selalu hadir 
dalam setiap pertemuan. “PNM tidak hanya 
memberikan modal usaha saja, tetapi juga 
pembinaan” kata Ayu.
 Deputi BUMN Hambra 
wmengapresiasi PNM berhasil 
mengembangkan program Mekaar di 
kota Seram, yang merupakan kampung 
halamannya. “Kementerian BUMN 
menargetkan PNM untuk program Mekaar 
tahun 2017 sebanyak 2 juta anggota. Posisi 28 
November 2017 sudah mencapai 1.922.168 
anggota (perempuan). Dan akhir tahun 
diperkirakan peserta Mekaar akan mencapai 
2,2 juta anggota,” katanya.
Ia menilai program Mekaar ini sukses karena 
kredit macet hanya mencapai 0,22 persen. 
Kredit macet rendah karena program Mekaar 
ini menerapkan sistem tanggung renteng.

Kunjungan Deputi Infrastruktur Bisnis 

Kementerian BUMN ke Maluku

Konektivitas Pulau Yamdena dan Pulau Larat di Provinsi 
Maluku akan segera terhubung. Jembatan Jembatan Wear 
Arafura (MYC) yang menelan anggaran kurang lebih 
123 miliar ini rencananya akan rampung pada bulan Mei 
mendatang.
Pembangunan  yang dilaksanakan oleh BPJN XVI Ambon, 
khususnya di wilayah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional 
Wilayah 3 Provinsi Maluku terlihat sudah rampung sekitar 
75%.  Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Balai Pelaksanaan 
Jalan Nasional (BPJN) XVI Ambon Kementerian PUPR 
Satrio Sugeng dalam kegiatan kunjunganya di Pulau 
Yamdena dan Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara 
Barat.
“Kondisi Jembatan saat ini rampung sekitar 75 persen 
jadi ini akan rampung mudah mudahan bulan depan bisa 
selesai dan nantinya Itu jembatan yang menghubungkan  
Pulau Yamdena  dan Larat yang panjangya kurang lebih 
323 meter,”ujar Satrio kepada kumparan (kumparan.com), 
Minggu (29/4), di Pulau Yamdena, Maluku. Nantinya, 
jembatan yang terbentang di Selat Wear Arafura ini akan 
bisa digunakan oleh masyarakat kedua pulau dalam hal 
kegiatan ekonomi dan juga kegiatannya sehari-harinya. Di 
antaranya pergerakan barang dan jasa dalam bidang hasil 
pertanian, peternakan dan juga perkebunan. 
“Jadi dengan adanya jembatan ini nantinya warga tidak 
perlu lagi menyeberang dengan kapal berbayar dengan 
harga yang cukup mahal artinya warga bisa hemat biaya. 
Kemudian nantinya suplay hasil pertanian dan perkebunan 
dan perikanan lebih banyak dari Pulau Larat ke Yamdena 
jadi tentu ini nantinya akan mempermudah kegiatan 
ekonomi,” ujar Satrio.
Selain itu dengan hadirnya jembatan yang terhubung 
dengan Jalan Nasional ini setidaknya akan mempermudah 
akses untuk menjangkau daerah pariwisata di Pulau 
Yamdena yakni Saumlaki dan juga pelabuhan yang ada di 
Pulau Larat.
Sebelumnya pembangunan awal jembatan ini kontraknya 
ditandatangi pada bulan Desember tahun 2016 silam 
oleh PT Nindya Karya dan pada bulan Desember 2017. 
Dilanjukan dengan proses pemasangan balok girder 
dan pengecoran lantai jembatan hingga ditargetkan 
selesai pada bulan Mei mendatang.
Sumber: Kumparan.com

Tahukah Kamu?
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P
ermodalan Nasional Madani 
(PNM) melaksanakan upacara 
peringatan Hari Pahlawan di 
Kantor Pusat. Pembina Upacara, 
Dirut PNM Bapak Parman 

Nataatmaja, memimpin pelaksanaan upacara 
serta membacakan Amanat Menteri Sosial RI.
Peringatan Hari Pahlawan merupakan bentuk 

penghormatan atas jasa dan perjuangan para 
Pahlawan dan Pejuang. Dengan semangat 
pantang menyerah dan tanpa pamrih, mereka 
rela mengorbankan jiwa dan raga demi 
membela dan mempertahankan kemerdekaan 
Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada 
Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
Mari bersama kita PERKOKOH PERSATUAN 

MEMBANGUN NEGERI dengan harapan 
segenap komponen bangsa Indonesia dapat 
lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan 
negara daripada kepentingan pribadi atau 
golongan. Terus memelihara persatuan dan 
kesatuan untuk keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang telah dengan susah 
payah didirikan oleh para pendiri negeri ini.

Upacara Hari 
Pahlawan



Majalah internal PT Permodalan Nasional Madani26

Agenda Kita

1

2

3

4

Kunjungan Ibu Abianti Riana
(1) Jawa Barat, 1 November 2017
(2) Sumatera, 2 November 2017
(3) Jawa Timur, 3 November 2017
(4) Surabaya, 8-10 November 2017 

Kunjungan Bapak Parman Nataatmadja
(1) PNM Cabang Surabaya, 21 November 2017
(2) PNM Mekaar Solo, 9 November 2017

1 2
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2

1

3

4

Kunjungan Bapak Bambang Siswaji
(1) Cabang Bojonegoro, 10 November 2017
(2) Kunjungan Kerja Cabang Semarang, 11 November 2017
(3) Unit Tumpang, Malang, 16 November 2017
(4) Cabang Kediri, 18 November 2017
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Kunjungan Komisaris
(1) Kunjungan Bapak Agus Muharram ke Cabang Surabaya, 8-10 November 2017.
(2) Kunjungan Bapak Sholeh Amin ke cabang Surabaya, 8 November 2017.
(3) Kunjungan Ibu Meidyah ke Cabang Yogyakarta, 7 November 2017.

1

2

3

Kunjungan Bapak Arief Mulyadi
(1) Rakor KM 200+, Surabaya 24 November 2017.
(2) Coaching Leader & Rakor BPR, Lombok, 17-18 November 2017.
(3) Klasterisasi Kopi Bali, 16 November 2017.

2

1

3
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Komitmen Mekaar

Jakarta, 14 November 2017

Dilaksanakan penandatanganan 
lembar komitmen Mekaar, dengan 
maksud menjaga komitmen 

Kepala Divisi untuk menembus target 
dengan jumlah 4 juta nasabah Mekaar. 
Penandatanganan ini juga disaksikan oleh 
Direktur Utama Parman Nataatmadja, 
Direktur Keuangan Tjatur H. Priyono, 
Direktur Bisnis I Abiyanti Riana.

Telah dilaksanakan estafet rapat 
koordinasi progres NOA Mekaar. 
Estafet rapat yang diadakan 3 hari 

sampai dengan tanggal 14 November 2017 
dihadiri oleh Direktur Utama Parman 
Nataatmadja, Direktur Bisnis I Abiyanti 
Riana, serta seluruh Kepala Divisi dan Wakil 
Kepala Divisi Mekaar dan yang berkaitan. 
Dengan bertujuan untuk mencapai efektifitas 
target tahun 2017 maka setiap divisi pun 
memberikan informasi perkembangannya.

Estafet Rapat Mekaar

Jakarta, 12 November 2017

Penandatanganan BNI

Jakarta, 28 November 2017

Dilakukan penandatanganan 
Perjanjian Kredit antara PT 
Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk atau BNI dengan PT Permodalan 
Nasional Madani (Persero). Kerja sama 
ini untuk menyalurkan dana untuk modal 
kerja para pelaku usaha mikro dan kecil 
melalui pengembangan program ULaMM 
dan Mekaar.
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P
T Permodalan Nasional 
Madani (Persero) ditahun 
2017 ini telah berhasil 
menarik 2 juta nasabah yang 
terdiri dari ibu rumah tangga 

pra sejahtera produktif seluruh Indonesia.
 Selain itu PNM juga berhasil 
memperkuat jaringan kantor layanan 
yang semula berjumlah 1.136 menjadi 
1.839 di wilayah yang memiliki potensi. 
Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur 
Utama PT Permodalan Nasional Madani 
(Persero) atau PNM, Parman Nataatmadja, 
dalam acara Media Gathering Laporan 
Tahunan 2017 PNM di Sky Lounge, Sahid 
Sudirman Center, Jl Jenderal Sudirman, 
Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2017).
 Parman Menambahkan untuk 
di tahun 2018 mendatang pihaknya akan 
menargetkan perolehan 4 juta nasabah. 
Dikatakannya lagi, selain itu taget 2018 
PNM juga berusaha membuka tambahan 
cabang untuk Mekaar menjadi 2000 
cabang dari kampung-kampung pra 
sejahtera yang cukup padat.
 “Upaya ada intensifikasi 
terhadap nasabah, kita cari lokasi-lokasi 
terdekat, tentunya dari informasi nasabah-
nasabah yang ada untuk menarik lagi 

teman-temannya,” jelas Parman Nataatmaja.
Dia menambahkan pada 2018 mendatang, 
PNM masih berkonsentrasi di Pulau Jawa, 
hal tersebut dikarenakan 75 persen penduduk 
terpadat ada di Pulau Jawa, khusus Madura 
sudah ada 24 cabang.
 PNM yang telah berhasil 
membangun perekonomian Indonesia melalui 
penyaluran modal usaha kepada pelaku 
Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia ini 
semula PNM fokus sebagai lembaga pengelola 
kredit program eks Kredit Likuitas Bank 
Indonesia. Pada 2008 Parman Nataatmadja 
mentrasformasi PNM dengan meluncurkan 
program Unit Layanan Modal Mikro 
(ULaMM) yang menyalurkan pembiayaan 
dan pembinaan secara langsung kepada 
masyarakat.
 Program ULaMM saat ini telah 
berhasil memiliki 729 kantor layanan yang 
melayani lebih dari 4.000 kecamatan di 
seluruh provinsi Tanah Air. ULaMM melayani 
usaha mikro, kecil dengan memberikan 
pembiayaan yang disertai dengan 
Pengembangan Kapasitas usaha (PKU) 
sebagai pembeda dengan pembiayaan sejenis 
yang disalurkan oleh lembaga keuangan 
lainnya.
 Pada akhir 2015 PNM kembali 

meluncurkan program Membina Keluarga 
Sejahtera (Mekaar) yang menyasar ibu 
rumah tangga pra sejahtera produktif 
di Indonesia. Mekaar adalah layanan 
pemberdayaan berbasis kelompok bagi 
perempuan pelaku Usaha Mikro, melalui: 
(1) Peningkatan pengelolaan keuangan 
untuk mewujudkan cita-cita dan 
kesejahteraan keluarga, (2) Pembiayaan 
modal kerja tanpa agunan, (3) Pembiasaan 
budaya menabung, (4) Kompetensi 
kewirausahaan dan pengembangan bisnis.
 Sepanjang tahun 2016, PNM 
telah menyalurkan pembiayaan kepada 
UMK hingga Rp 5.24 triliun melalui 
ULaMM dan Mekaar. Program Mekaar 
berkembang sangat cepat, pada Januari 
2016 dengan hanya dua cabang dengan 
dua wilayah usaha di Kecamatan 
Cilincing, Jakarta Utara dan Kecamatan 
Kramat Jati Jakarta Timur, hingga akhir 
Desember 2016 telah memiliki 397 kantor 
cabang tersebar di Indonesia.
 Tahun 2017 PNM berhasil raih 
2 juta nasabah dari ibu rumah tangga pra 
sejahtera produktif seluruh Indonesia, 
serta memperkuat jaringan kantor layanan 
yang semula berjumlah 1.136 menjadi 
1.839 di wilayah yang memiliki potensi.

End Year
Media Gathering 2017

Agenda Kita
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Best Employee
Mekaar 2017
Jakarta, 16 - 17 Desember 2017

D
alam rangka memberikan 
apresiasi atas kinerja 
yang telah diberikan 
oleh karyawan Mekaar 
(Membina Ekonomi 

Keluarga Sejahtera) yang tersebar 
di seluruh Indonesia maka PNM 
mengundang 64 karyawan Mekaar 
yang terpilih berdasarkan prestasinya, 
yang mana terdiri dari Kepala cabang, 
AO, SAO dan FAO untuk mengikuti 
rangkaian kegiatan Best Employee 
Mekaar 2017.
 Acara yang dimulai dengan 
rekreasi ke Jakarta Aquarium Neo Soho. 
Pengalaman baru  ini sangat memberikan 
energi positif kepada teman-teman 
mekaar dari daerah. Mereka terlihat 
senang dan riang karna telah 
mengunjungi aquarium gaul Jakarta yang 

disebut tempat kekinian ini. Setelah 
puas memandangi hewan laut yang 
lucu dan jarang dilihat acara pun 
dilanjutkan dengan makan siang yang 
diadakan di Kushiya Monogatari 
Central Park, dengan sajian makanan 
Jepang self service, teman-teman 
mekaar pun lahap menyantap 
dengan semangat. Dalam rangkaian 
kegiatan juga teman-teman Mekaar 
mendapat inspirasi dan grooming 
dari pembicara Ayu Dyah Pasha.
 Ditutup dengan makan 
malam dan pembagian sertifikat di 
restoran tertinggi di Jakarta berlokasi 
di Sahid Sudirman Centre dengan 
dihadiri Direktur Utama Parman 
Nataatmadja, Direktur Bisnis I 
Abianti Riana dan beberapa Kepala 
Divisi. 
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PT Mitra Dagang Madani (MDM) merupakan anak perusahaan 
dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan pada hari ini 
merupakan hari jadi yang pertama pada tanggal 9 Desember 

2017. Dengan dihadiri oleh Direktur Utama sekaligus Komisaris 
Parman Nataatmadja, Direktur Bisnis II Bambang Siswaji, serta 
Komisaris  Rio Sarwono, syukuran ini pun dimulai dengan potong 
tumpeng di kantor MDM Menara Taspen, lantai 15.

HUT MDM ke-1

9 Desember 2017

Mitra Dagang Madani sendiri didirikan untuk mengemban amanah 
menjalankan kegiatan perdagangan (trading house) produk dan jasa 
UMKM Nasabah PNM sesuai dengan roadmap Kementerian BUMN 
seperti membantu PNM dalam memasarkan atau memperdagangkan 
hasil produk UMKM nasabah PNM baik dalam negeri maupun luar 
negeri. Selain itu MDM juga berperan salah satunya untuk mengontrol, 
mentraining para nasabah maupun produk yang akan dipasarkan.

PT Permodalan Nasional mendapat 
penghargaan Branding BUMN dan 
Marketing AWARD 2017 sebagai 

Special Award kategori Startup Development. 
Penghargaan itu diberikan karena para 
direksi PNM merupakan sosok yang dinilai 
mumpuni dalam mengelola dan memperkuat 
posisi perusahaan, baik dari segi branding 
maupun marketing, sehingga menghasilkan 

BUMN Branding and 
Marketing Award 2017 as 
SPECIAL AWARD STARTUP 
DEVELOPMENT
Jakarta, 14 Desember 2017

reputasi positif bagi perusahaannya.
 “Di tengah era disrupsi dan digitalisasi yang 
penuh ketidakpastian dibutuhkan pemimpin 
yang cakap dalam hal strategi maupun 
implementasi. Nah, para pemenang ini telah 
mampu memberikan arahan yang tepat bagi 
perusahaannya,” kata CEO BUMN Track S.H 
Sutarto pada acara penganugerahan di Hotel 
JS Luwansa, Jakarta, Kamis (14/12
Proses penjurian berlangsung dua tahap, 
yakni seleksi dokumentasi kuesioner dan 
wawancara. Pemimpin Redaksi BUMN Track 
Akhmad Kusaeni mengatakan, terdapat 
peningkatan jumlah peserta yang cukup 
signifikan pada tahun ini. Dari 103 peserta, 
sebanyak 73 perusahaan yang terdiri dari 
40 BUMN dan 30 Anak Perusahaan BUMN 
lolos penjurian tahap kedua untuk melakukan 
wawancara dan pendalaman materi di 
hadapan dewan juri, salah satunya adalah PT 
PNM.
Selain memberikan apresiasi kepada BUMN 
yang telah menunjukkan kinerja unggul 
dari sisi branding dan marketing, BUMN 

Branding & Marketing Award 2017 yang 
diselenggarakan majalah BUMN Track 
didukung Rumah Perubahan dan Arrbey 
Consulting ini juga bertujuan untuk 
mengukur daya saing para pelaku Branding 
dan Marketing BUMN untuk bertukar 
ide, pemikiran, pengalaman dan inspirasi 
antar BUMN dan anak perusahaan BUMN,  
sekaligus menjadi aspirasi dan motivasi serta 
membangun sinergi BUMN yang lebih baik.
Kredibilitas para tokoh dewan juri tidak 
diragukan, dengan diketuai oleh Prof. 
Rhenald Kasali sebagai pendiri Rumah 
Perubahan didukung anggota dewan juri 
yang antara lain terdiri dari Dr. Handito 
Joewono, Chief Strategy Consultant Arrbey; 
Daniel Surya, CEO WIR Group; Prof. Agus 
W. Soehadi, Dekan Universitas Prasetiya 
Mulya; Prof. Dr. Budi Haryono, MM, Guru 
Besar Universitas Kristen Krida Wacana; Agus 
Nurudin, Managing Director The Nielson 
Company Indonesia; serta Piotr Jakubowski, 
Chief Marketing Officer  PT. GO-JEK 
Indonesia.
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M
enteri Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) Rini M 
Soemarno mengunjungi 
salah satu rumah ibu 
peserta program Membina 

Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) 
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) 
Kelompok Kebon Jukut, Kp. Kebon Jukut RT 
02 RW 01 Kelurahan Babakan Pasar, Bogor 
Tengah dan mengikuti kegiatan pertemuan 
kelompok mingguan. Dalam kesempatan 
ini, Menteri BUMN mendorong ibu Mekaar 
bisa meningkatkan pendapatan serta 
meningkatkan usaha mereka.
 Menteri Rini juga mengungkapkan 
untuk mengembangkan usaha nasabah 
Mekaar maka diperlukan bantuan sarana dan 
prasarana yang memadai sehingga usahanya 
bisa berkembang dengan baik.”Seperti tadi 
ibu nasabah Mekaar katakan bahwa mereka 
ingin mendapatkan pinjaman gerobak dan 
mereka bisa menyicilnya. Oleh karenanya, 
untuk kedepannya prasarana harus kita 
bantu juga,” ujar dia. Dia menambahkan 

“Nasabah Mekaar kan sudah ada 
dua juta nasabah. Jadinya saya 
tekankan jika mereka (nasabah 
Mekaar) sudah bersama dengan 
kami (PNM) lebih setahun. Maka 

bagaimana PNM mendorong 
nasabah Mekaar bisa meningkatkan 

pendapatan mereka. Kita sangat 
senang melihat perkembangan 

program Mekaar dimana 
nasabahnya bisa meningkatkan 

kemampuan mereka dalam 
mengembangkan usahanya.”

- Rini M. Soemarno

Kunjungan Menteri 
BUMN ke Mekaar bogor

jadinya kedepannya yang tadinya jualan cuma 
seberapa, sekarang setelah mendapatkan 
bantuan gerobak maka bisa keliling-keliling 
dalam menjalankan usahanya.”Jadi ada 
hal yang lain seperti contohnya ada yang 
berkeinginan punya mesin jahit satu, dan 
sekarang perlu tambahan mesin jahit lagi 
sehingga usahanya bisa menjadi lebih baik,” 
ujar dia.
 Direktur Kepatuhan dan 
Manajemen Risiko PT PNM Arief Mulyadi 
meyakini peserta program Mekaar dapat 
mencapai 2,2 juta pada akhir 2017, di 
atas target sebesar 2 juta peserta.”Pada 27 
November 2017, peserta program Mekaar 
sudah mencapai 1.922.168 ibu prasejahtera 
dari 1.188 cabang di 24 provinsi. Pada akhir 
tahun ini, pesertanya diperkirakan mencapai 
2,2 juta ibu prasejahtera,” kata dia.
 Karena mencapai target, 
Kementerian BUMN akan menargetkan 
PNM dapat menyebarkan program Mekaar 
sebanyak 4 juta ibu prasejahtera pada 
2018.”Yang jelas target nasabah naik menjadi 

empat juta nasabah Mekaar. Kita tetap 
optimis bahwa pada tahun depan target 4 
juta nasabah Mekaar bisa tercapai dengan 
baik,” ujar Kang Arm, sapaan akrabnya. 
“Tahun depan, kita upayakan nasabah 
Mekaar akan menyebar ke seluruh provinsi. 
Mayoritas penyebaran nasabah Mekaar tetap 
berada di pulau jawa, hampir persentase 
70 persen masih didominasi pulau jawa,” 
tambah dia.
 Mekaar merupakan salah satu 
program PNM yang membiayai usaha 
mikro khusus untuk ibu prasejahtera 
yang berkeinginan untuk berbisnis untuk 
meningkatkan kesejahteraan keluarga. 
Para peserta Mekaar akan diberikan 
pinjaman antara Rp2 juta hingga Rp5 juta 
tanpa agunan. Namun, peserta yang gagal 
membayar cicilan akan ditanggung bersama 
oleh anggota kelompoknya. Sistem tanggung 
renteng ini akan meminimalisir kredit 
macet karena para peserta sudah tentu 
tidak akan sembarangan merekrut anggota 
kelompoknya.

5 Desember 2017
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M
enteri BUMN Rini 
Soemarno mengunjungi 
ibu-ibu nasabah yang 
tergabung dalam kelompok 
usaha Mekaar, sebuah 

kelompok binaan PT Permodalan Nasional 
Madani (Persero) (PNM) di Desa Balepeunah 
Cimarga Lebak, Banten, Jumat (8/12/2017). 
Dalam kunjungannya Rini memotivasi para 
nasabah yang berlatar belakang ibu rumah 
tangga dengan skala usaha ultra mikro untuk 
lebih disiplin dan jujur dalam menggunakan 
dan membayar cicilan pinjaman. 
 Menteri Rini, yang didampingi 

Kunjungan Menteri BUMN 
ke Mekaar Lebak, Banten

Agenda Kita

8 Desember 2017

Direktur Utama PNM Parman Nataatmadja 
tampak antusias menemui para perempuan 
tangguh dan tulang punggung keluarga 
itu. Dalam acara yang terbilang singkat itu, 
Menteri Rini juga membesarkan hati para 
ibu program Mekaar dengan menambah 
tabungan mereka sebesar Rp300 ribu yang 
kemudian disambut baik oleh para ibu-ibu 
dari program Mekaar.
 Sementara itu, Direktur 
Utama PNM, Parman Nataadmadja 
mengungkapkan, bahwa nasabahnya 
merupakan nasabah yang disiplin dalam 
meminjam dan mengembalikan pinjaman. 

Baginya, mengedukasi masyarakat 
kecil melalui pinjaman akan jauh lebih 
baik ketimbang memberikan bantuan 
sosial secara cuma-cuma, yang akan 
menimbulkan potensi kebergantungan dan 
enggan berusaha bagi masyarakat kecil 
tersebut. 
 PNM bukan hanya memberikan 
bantuan sosial berupa pinjaman, tetapi juga 
membantu mengubah mindset masyarakat 
kecil untuk berubah dan mau berusaha. 
Hal ini dibutuhkan oleh masyarakat kecil 
untuk meningkatkan taraf hidup menuju 
kesejahteraan yang lebih baik.
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PT Permodalan Nasional Madani 
(PNM) (Persero) bersama dengan 
ekonom senior Rizal Ramli 

mendatangi keluarga prasejahtera di 
Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu 
(6/12/2017). Kedatangan PNM bersama 
dengan mantan Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman ini untuk berdialog langsung 
ibu-ibu yang tergabung dalam program 
Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera 
(Mekaar).
Dalam dialog tersebut, Rizal mengatakan, 
program yang diinisiasi oleh PNM dengan 
memberikan pinjaman tanpa agunan kepada 
kaum wanita dalam keluarga prasejahtera 
ini sangat membantu dalam membangun 
kehidupan sosial. Menurut dia, dengan 
bantuan tersebut, kaum ibu bisa belajar 
mandiri dan mengembangkan wilayah. 
“Ini bagus juga bisa ubah budaya atau 
culture. Betul-betul saya berharap Jokowi 
melanjutkan program seperti ini. Kalau 
ke ibu-ibu biasanya tidak nyangkut ketika 
diberikan pinjaman,” kata Rizal.
Program PNM Mekaar juga menumbuhkan 
rasa solidaritas yang tinggi antara kaum 
ibu. Sebab dalam program PNM Mekaar, 
masing-masing anggota diberikan tanggung 
jawab untuk mengontrol penggantian 
dana pinjaman anggota lainnya. “Yang 

penting saling bantu tidak ada mampu 
bayar yang lain urunan. Ini luar biasa sekali 
dibangun semangat solidaritas. Jadi para 
ibu ini solidaritas tinggi. Dan mereka saling 
mengingatkan,” tutur dia. 
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 
PT Permodalan Nasional Madani Arief 
Mulyadi mengatakan, untuk kelompok 
ibu di Kali Baru sudah berjalan sejak dua 
tahun lalu. Jika dilihat dari cicilan pelunasan 
pinjaman tidak ada masalah. Bahkan saat 
ini kelompok di Kali Baru sudah mendapat 
pinjaman sebesar Rp 3 juta untuk tiap 
anggota.  “Sudah putaran ketiga. Yang Rp 3 
juta sudah minggu ke-13 (13 putaran). Dan 
usaha maju semua. Tidak ada kredit macet,” 
ujar Arief.
Kebanyakan kelompok ibu-ibu yang 
mendapat pinjaman digunakan untuk 
modal usaha. Salah satu peserta PNM 
Mekaar, Neneng (45), mengaku uang 
pinjaman dari PNM dijadikan modal usaha 
berdagang nasi uduk. “Senanglah. Ibu-ibu 
di sini kebanyakan buat dagang. Hidup dah 
ekonomi kita uang muter. Saya jualan nasi 
uduk sama lontong kalau pagi. Pinjam Rp 
2 juta awalnya sekarang Rp 3 juta bayar 
seminggu Rp 100 ribu lebih dikit. Waktu Rp 
2 juta seminggu Rp 90 ribu. Udah dua tahun 
saya ikut, “ beber dia.

PT Permodalan Nasional Madani 
(Persero) bersama Badan Amil 
Zakat Nasional dan Baitul Maal 

Madani menyelenggarakan kegiatan 
khitanan massal secara serentak di dua 
kota, yakni Jakarta dan Jember, Jawa 
Timur.
Kegiatan ini merupakan bentuk tanda 
syukur PNM untuk menutup aktivitas 
pemberdayaan dan usaha PNM di tahun 
2017. Pada tahun ini, PNM telah berhasil 
melampaui target kinerja dan capaian 
yaitu jumlah nasabah PNM Mekaar 
yang telah mencapai 2.215.305 nasabah 
dan PNM UlaMM mencapai 63.606 
nasabah, serta memperluas jaringan 
layanan melalui pendirian kantor layanan 
sebanyak 1,917 kantor cabang yang 
tersebar diseluruh wilayah Indonesia.
Kegiatan khitanan massal ini merupakan 
bentuk kepedulian PNM kepada nasabah, 
tenaga pendukung dan masyarakat yang 
berada dalam wilayah kerja PNM, yang 
telah memberikan dukungan sehingga 
PNM dapat menjalankan usahanya 
dengan baik, memberikan kebaikan bagi 
lingkungan sekitar dan memberikan 
manfaat bagi seluruh masyarakat 
Indonesia.

Kunjungan Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman ke Mekaar Cilincing

Jakarta, 6 Desember 2017

Khitanan Massal

28 Desember 2017
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Dalam rangka meningkatkan 
kesehatan perempuan Indonesia, 
PT Permodalan Nasional Madani 

(Persero) yang disingkat PNM berkerjasama 
dengan ‘Aisyiyah Muhammadiyah 
menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan 
dan pengobatan gratis di dua kota yaitu 
Yogyakarta dan Solo pada Kamis dan 
Jumat (7-8/12). Kegiatan pemeriksaan 
kesehatan diberikan kepada 600 perempuan 
prasejahtera yang merupakan nasabah 
PNM program Membina Ekonomi 
Keluarga Sejahtera (Mekaar) dan 300 
anggota ‘Aisyiyah Muhammadiyah, dengan 
menghadirkan tenaga medis dari RS. 
Muhammadiyah. 
Arief Mulyadi, Direktur Kepatuhan dan 
Manajemen Risiko PNM mengatakan, 
“Kegiatan ini merupakan program Bina 
Lingkungan PNM bekerjasama dengan 
organisasi pemberdayaan perempuan 
yaitu ‘Aisyiyah Muhammadiyah. Kami 
memiliki komitmen yang sama dalam 
mensejahterakan perempuan Indonesia, 
PNM melalui program Mekaar berfokus 
meningkatkan kesejahteraan perempuan 
prasejahtera pelaku usaha ultra mikro 
melalui pembiayaan dan pendampingan 
usaha, dan ‘Aisyiyah Muhammadiyah 
berfokus dalam pembangunan perempuan 
melalui beragam sektor seperti pendidikan, 

Kerjasama PNM dan ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah

Jogjakarta, 7 Desember 2017

Agenda Kita

ekonomi dan kesehatan. Pemeriksaan 
kesehatan gratis dipilih karena melihat 
adanya kebutuhan akan pelayanan 
kesehatan dan pengobatan yang memadai 
dan tanpa dipungut biaya, disertai dengan 
pemberian pengetahuan sederhana 
mengenai pentingnya menjaga kesehatan”. 
Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis 
diadakan di Yogyakarta di wilayah Kasihan, 
Pleret, Imogiri dan Cebongan, sedangkan 
di Surakarta diadakan di wilayah Baki dan 
Banyuanyar.
PNM kedepan akan terus membuka 
peluang kerjasama dengan ‘Aisyiyah melalui 
beragam program, salah satunya mengajar 
baca tulis kepada nasabah PNM Mekaar 
yang buta huruf ”, tambah Arief Mulyadi. 
Pada kesempatan yang sama PNM dan 
‘Aisyiyah Muhammadiyah menandatangani 
kerjasama terkait dengan beragam program 
untuk pemberdayaan nasabah PNM Mekaar. 
“Nasabah PNM Mekaar merupakan 
perempuan prasejahtera yang sebagian 
besar tidak memiliki akses kepada layanan 
kesehatan yang memadai, sehingga 
diharapkan melalui Program Bina 
Lingkungan PNM dapat membantu mereka 
mengobati dan menjaga kesehatan agar 
mereka dapat beraktivitas dengan produktif 
menjalankan usahanya. PNM kedepannya 
akan terus membuka peluang kerjasama 

dengan ‘Aisyiyah Muhammadiyah untuk 
memberdayakan perempuan Indonesia 
melalui beragam program, salah satunya 
mengajar baca tulis kepada nasabah Mekaar 
yang buta huruf ”, tambah Arief Mulyadi. Pada 
kesempatan yang sama PNM dan ‘Aisyiyah 
Muhammadiyah mengukuhkan kerjasama 
yang ditandai dengan penandatangan 
kerjasama terkait dengan beragam program 
untuk pemberdayaan nasabah PNM Mekaar.

Jakarta, 13 Desember 2017

Sharing Session STIKOM
The London School
of Public Relation

Dalam rangka meningkatkan 
pengetahuan publik mengenai 
eksistensi Mekaar di tengah-tengah 

masyarakat prasejahtera Republik Indonesia, 
Parman Nataatmadja Direktur Utama PT 
PNM mengadakan Sharing Session dengan 
Mahasiswa Pasca-Sarjana STIKOM The 
London School of Public Relations, Jakarta.
Dalam acara tersebut Parman ingin 
memberikan gambaran mengenai kontribusi 
PNM Mekaar terhadap peningkatan taraf 
mutu kesejahteraan masyarakat prasejahtera 

di Indonesia. PNM Mekaar hadir dilandasi 
pemikiran bahwa bantuan sosial tidak 
dapat membangun kemandirian dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Bantuan sosial tidak mendidik penerima 
nya untuk lebih berusaha meningkatkan 
taraf hidup. Maka dari itu PNM Mekaar 
percaya bahwa perempuan prasejahtera 
memiliki waktu dan keterampilan yang 
dapat dioptimalkan, sehingga pendapatan 
perempuan prasejahtera memiliki dampak 
yang besar terhadap kesejahteraan keluarga. 
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Yogjakarta, 16 September 2017

Kunjungan Komisaris Utama 
ke Mekaar Sleman

Komisaris Utama Agus Muharram 
mengunjungi Mekaar Sleman. Dalam 
kunjungannya kali ini, komisaris 

utama didampingi oleh Pemimpin cabang 
Yogjakarta Puji Riyanto, seluruh karyawan 
Mekaar pun berkumpul dan mendengarkan 
arahan serta motivasi yang diberikan oleh 
Komisaris Utama.

Kunjungan Komisaris PNM ke 
ULaMM & Mekaar Palembang

Palembang 22 – 23 September 2017

2 Komisaris PNM yaitu Supriyanto 
dan Meidyah Indraswari melakukan 
kunjungan ke ULaMM dan Mekaar 

Palembang. Kegiatan diawali dengan 
kunjungan ke Mekaar Seberang Ulu 
II, Palembang, pada hari Jumat (22/9) 
ke kelompok 13 Ulu Lorong Jaya, yang 

beranggotakan 12 orang.Kunjungan 
ini bertujuan untuk melihat langsung 
perkembangan nasabah Mekaar dan 
mengikuti proses Pembayaran Kolektif 
Mingguan di beberapa tempat di 
Palembang. Pada kesempatan yang sama 
komisaris juga menyampaikan apresiasi 

kepada nasabah yang selalu disiplin dan 
hadir tepat waktu. Lalu hari berikutnya 
kunjungan dilakukan ke Cabang 
ULaMM Palembang, komisaris pun 
menyampaikan arahannya kepada para 
karyawan cabang dan kunjungan pun 
ditutup dengan foto bersama.

Bapak Supriyanto dan ibu Meidyah duduk di urutan 
nomor empat dan lima dari sebelah kiri.

Bapak Agus Muharram berada di 
tengah memakai seragam PNM.
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“Seni dan Rezeki ”
Nasabah PNM ULaMM Cabang Yogyakarta

Foto: YRW
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Umum

Pelatihan Pandu Karya Madani 
di Kota Kupang

Pelatihan Andika Paramadani Batch II

Beberapa bulan terakhir, PPL banyak mengadakan kegiatan 
di seluruh Indonesia. Divisi ini melakukan pelatihan 
dan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu SDM. 

Beberapa kegiatan terangkum pada agenda dibawah ini, seperti 
pelatihan tentang anti fraud, berbagai pelatihan, TFT, test pakar, 
handling Orang Papua Asli (OPA), pelatihan Andika Nalawasa 
dan pelatihan Andika Paramadani.

Aktivitas Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan
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AO cabang Papua bersama 
dengan Ibu Rini Soemarno

Foto Bersama Peserta Asesmen PAKAR 
Batch IV dengan Ibu Abianti Riana

Pelatihan Aplikasi BR.Net 
di Kota Bandung

Pelatihan Andika Nalawasa Batch IVPelatihan Andika Paramadani Batch I Kegiatan Pemulangan AO Papua 
ke daerah asal, Kota Jayapura
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Sepatu Batik
Abdul Cholid

Cabang Semarang

Tempat Tisu dan Minuman 
Rotan Sintetis

Diyani
Cabang Malang

Gemblong Boled
Endi

Cabang Cirebon

Opak Ketan Bakar
Budi

Cabang Cirebon

Kerajinan Kerang
Hawati

Cabang Probolinggo

Patung Kuningan
Sugianto

Cabang Mojokerto

Allusan Batik
Sri Lestari

Cabang Yogyakarta

Brem
Mualik

Cabang Madiun

Lampu Kulit Kerang
Prayitno

Cabang Banyuwangi

PT Mitra Dagang Madani
Menara Taspen Lt. 15, Jend. Sudirman Kav. 2, 

Jakarta Pusat 10220 - Telp. 0811 1490 983

Untuk order atau pertanyaan lebih lanjut:

Produk Kita



Edisi 003 / Februari 2018 43

I
bu Casmuti lahir di Kabupaten 
Pemalang tepatnya di Desa Mojo 
Kecamatan Ulujami pada tanggal 14 
Maret 1976, Ia mempunyai 3 (tiga) 
orang anak dari suami Bapak Surejo. 

Selain sebagai ibu rumah tangga, ia juga aktif 
melakukan kegiatan yang bersifat produktif 
di lingkungan sekitar, karena ia merupakan 
sosok wanita yang sangat supel dan energik 
dan penuh tanggung jawab sehingga ia 
mempunyai banyak teman dan disukai oleh 
teman- temannya.
 Dalam kesehariannya, ia tidak 
berbeda jauh dengan ibu-ibu rumah tangga 
lainnya, mengurus keluarga, memasak, 
memandikan anak, mengantar anak 
sekolah dan lain sebagainya, karena itu 
adalah kewajiban utama yang tidak boleh 
ditinggalkan. Namun yang berbeda dari 
Beliau adalah, selain sebagai ibu rumah 
tangga ia juga menjadi seorang petani dan 
tidak hanya itu, ia juga mengkoordinir ibu-ibu 
petani untuk memanfaatkan lingkungannya 
yaitu bantaran sungai comal untuk bisa 
dijadikan lahan produktif, yang tentunya juga 
tidak lepas dari dukungan suami masing- 
masing.
 Sungai comal memang sering 
meluap karena debit airnya yang melebihi 
batas pada saat musim hujan, namun 

Kontestan
“Kartini Masa Kini”

akibat dari luapan tersebut membawa 
dampak positif yang menjadikan tanah itu 
subur walaupun ada jeda waktu untuk bisa 
dimanfaatkan. Dari hal tersebutlah akhirnya 
para penduduk sekitar memanfaatkan 
lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai 
lahan produktif pertanian/perkebunan 
melati. Ia memprakarsai para wanita masa 
kini untuk aktif dan produktif tidak hanya 
mengandalkan penghasilan dari sang suami 
melainkan ikut andil dalam menopang 
ekonomi keluarga. Ia bersama teman-
temannya bekerja paruh waktu memetik 
bunga melati sebagai pekerjaan andalan yang 
cukup menghasilkan dan sudah menjadi 
pekerjaan utama bagi kaum wanita di wilayah 
tersebut karena hasilnya yang cukup untuk 
kebutuhan hidup keluarga.
 Sebagai langkah yang strategis 
dan ekonomis bagi para kaum wanita masa 
kini, ia bersama rekan-rekannya mendirikan 
Arisan sebagai wadah untuk silaturohmi dan 
membantu menopang ekonomi keluarga, 
ia sebagai ketua Arisan sekaligus pengelola 
bertanggung jawab penuh terhadap dana yang 
ia kelola pada setiap minggunya. Kegiatan 
Arisan tersebut sudah berjalan kurang lebih 
10 tahun dan saat ini beranggotakan 1.200 
anggota. Arisan dilaksanakan setiap minggu 
pada jumat sekitar pukul 16.00 WIB, dengan 

nominal arisan sebesar Rp 100.000 per 
anggota dan dibuka/dikeluarkan 6 (enam) 
anggota, sehingga tiap anggota mendapatkan 
uang Rp 20.000.000. Uang tersebut 
dibayarkan pada saat itu juga, dan ketika 
orang yang mendapatkan arisan tersebut 
berhalangan hadir maka keesokan harinya 
akan di antar ke rumah anggota tersebut.
PNM Cab. Tegal

Nama : Casmuti

Alamat : Desa Mojo RT 001 RW 006

Kec. Ulujami, Pemalang

Jenis Produksi : Pertanian Melati pada 

lahan bantaran sungai comal

Cabang PNM : Tegal

Lama menjadi Nasabah : 6 (enam) tahun

Prestasi yang pernah diraih:

- Sebagai pemrakarsa bagi para ibu-ibu 

petani untuk bercocok tanam baik itu 

melati maupun jenis sayur-sayuran.

- Sebagai penyelenggara / pengelola 

sekaligus Ketua Arisan Paguyuban 

Ibu-ibu petani di desanya dan 

desa sekitar.

Profil Nasabah
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S
etiap manusia pasti punya 
ambisi, impian, keinginan, 
cita-cita dalam hidupnya agar 
hidupnya lebih berwarna. 
Sebagian besar manusia suka 

dengan tantangan, ada juga yang ingin 
hidup apa adanya dan monoton (rutinitas 
yang sama).
 Dalam kehidupan memang 
butuh perencanaan tapi ingat jangan 
terlalu terlena akan semua apa yang 
sudah kamu rencanakan, bila rencana 
tidak terwujud bisa memberikan dampak 
buruk pada diri sendiri. 
Kehidupan memerlukan keseimbangan. 
Ada baik dan buruk, pro dan kontra, 
negatif dan positif. Jalanin hidupmu 
dengan bahagia apapun itu. Dengan 
bahagia kamu bisa mensyukuri semuanya. 

Resolusi 2018

Lifestyle

Karena apa yang terjadi dalam hidupmu 
merupakan  pencarian jati dirimu dan 
tujuan hidup.
Langkah langkah sederhana untuk impian 
pribadi / goal setting : 
1. Buat catatan kecil apa yang sudah dan 
belum kamu lakukan / tercapai di tahun 
sebelumnya
2. Buat gambaran besar maupun kecil 
mengenai masa depanmu. Seperti contoh: 
kamu sudah bekerja, sudah memiliki 
penghasilan sendiri untuk jangka panjang 
mempersiapkan tabungan / investasi. Itu 
hal utama yang banyak dilakukan setiap 
manusia.
3. Buat target kecil yang mudah di capai 
seperti: kamu tidak suka makan ikan, tahun 
ini kamu mencoba makan ikan.
4. Mengkategorikan impian kamu, 

misalnya: tahun ini kamu fokus 
dengan kerjaan atau karir atau fokus 
memperbanyak teman. Agar lebih mudah 
dan spesifik.
 Adanya keinginan pasti di situ 
ada tujuan dan kerja keras. Selalu berikan 
yang terbaik apapun itu,  optimis. Jalani 
hari-hari dengan semangat, senyum, 
bahagia. Bila kita mengalami kegagalan 
atau kesalahan tetap selalu berpositif 
akan suatu kebahagiaan. Kita tidak bisa 
mengubah kesalahan atau  kegagalan. 
Tapi ubah pemikiran untuk selalu 
positif dan bersyukur. Setiap manusia 
pasti akan mengalami sedih, gagal, 
bahagia. Kegagalan tidak selamanya 
menghancurkan, sedih tidak selamanya 
buruk. Bahagia yang akan selalu 
memberikan semangat menjalani hidup.
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4. B612
Aplikasi kamera selfie terbaik yang keempat 
adalah B612. Tampilan yang sangat ramah 
membuat aplikasi ini sangat cocok untuk 
kamu yang gemar menangkap gambar dengan 
kamera depan. Aplikasi kamera yang satu 
ini juga dibekali dengan banyak fitur yang 
memudahkan kamu untuk mengambil gambar 
dengan baik. Kamu juga bisa menambahkan 
banyak stiker yang bagus untuk mendukung 
kamu dalam mengekspresikan foto-foto yang 
kamu ambil. B612 juga dibekali fitur glamour 
dan latar belakang yang dapat membuat foto 
selfi kamu terlihat lebih hidup dan indah. 
Fitur filter yang lebih trendi juga disematkan 
pada aplikasi ini supaya kamu lebih mudah 
untuk mendapatkan pengalaman selfie yang 
sempurna. Tak hanya itu, kamu juga bisa 
membuat video selfie sekaligus dengan aplikasi 
B612.

5. Camera360
Dibeberapa negara pada tahun 2016, 
Camera360 juga mendapatkan predikat sebagai 
aplikasi kamera selfie terbaik. Kamu dapat 
menggunakan Camera360 sebagai kamera 
sekaligus sebagai foto editor. Di aplikasi ini juga 
kamu dapat menggunakan fitur terbaik seperti 
motion stickers, art filters, poster templates dan 
video effects. Pengambilan gambar yang baik 
dan terlihat sempurna merupakan prioritas 
bagi penggemar selfie, dengan aplikasi ini 
kamu dengan mudah mengambil gambar 
dengan baik secara otomatis karena aplikasi 
ini dilengkapi dengan fitur auto adjust- pada 
warna ketika mengambil gambar.

Aplikasi
selfie terbaik!
1. Sweet Selfie
Sebagai salah satu aplikasi yang menyandang 
peringkat terbaik di Google Play Store, Sweet 
Selfie sangat cocok untuk kamu yang hobi 
melakukan foto selfie. Aplikasi kamera selfi yang 
satu ini mendukung banyak fitur yang sangat 
mendukung pesona di wajah kamu seperti smart 
beauty yang bisa memutihkan wajah, whitening 
teeth yang juga dapat memberikan efek 
putih pada gigi. Selain itu, terdapat efek yang 
terlihat professional seperti blur, retro, vignette 
dan sebagainya. Dengan begitu, kamu tidak 
perlu lagi untuk melakukan editing sebelum 
mengupload foto selfie kamu di media sosial.

2. Beauty Plus
Banyak fitur bervariasi yang dapat kamu 
temukan pada aplikasi Beauty Plus. Untuk 
mempercantik foto selfie, terdapat filter dan 
frame yang beragam sehingga kamu dengan 
mudah melakukan foto selfie dengan baik. Pada 
aplikasi yang satu ini juga terdapat fitur animasi 
untuk membuat gambar kamu terlihat lebih unik 
dari siapapun. Sama seperti Camera360, aplikasi 
ini juga sekaligus bisa digunakan sebagai foto 
editor yang sangat baik.

3. Candy Camera
Aplikasi kamera selfie yang kami 
rekomendasikan untuk kamu adalah Candy 
Camera. Aplikasi ini sangat baik untuk kamu 
yang ingin mendapatkan gambar ideal saat 
memotret. Fitur make-up yang sangat beragam 

dapat membantu kamu mendapatkan hasil 
foto terlihat lebih sempurna. 

Aplikasi ini juga dibekali 
dengan banyak fitur yang 
dapat digunakan untuk 

mempercantik tampilan 
gambar kamu.

5
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Tips Aman Berkendara

Kesehatan

hati saya dalam keadaan yang baik untuk 
berkendara?’ Kelelahan dapat menumpulkan 
pikiran seseorang dan membuatnya 
lambat bereaksi. Selain faktor kemarahan, 
kekhawatiran, dan perasaan menggebu-gebu 
sebagai emosi yang memengaruhi kebiasaan 
berkendara. 
 Mengendarai kendaraan bermotor 
dewasa ini sudah dianggap sebagai kebutuhan 
oleh jutaan orang walaupun memiliki 

Pengecekan Kondisi Sepeda Motor
Sebelum melakukan perjalanan, ada baiknya untuk selalu 
mengecek kondisi sepeda motor Anda. Sepeda motor dikatakan 
dalam kondisi fit apabila rem dan lampu-lampu berfungsi 
dengan baik. Selain itu, cek juga tekanan angin di kedua ban 
agar sesuai dengan yang dianjurkan. Pergunakan dua buah kaca 
spion yang asli dan bukan tempelan, karena spion berfungsi 
untuk melihat dengan jelas posisi kendaraan lainnya yang ada di 
belakang. Selanjutnya, cek kelengkapan sepeda motor lainnya, 
seperti helm, jaket, sarung tangan, dan sepatu.

Periksa Kondisi Tubuh
Selain melakukan pengecekan kondisi sepeda motor, ada 
baiknya untuk memastikan kondisi tubuh dalam kondisi 
yang baik sebelum berkendara. Kondisi tubuh yang 
prima, sanggup menghindari terjadinya kejadian yang tak 
diinginkan saat sedang berkendara. Selain itu, kondisi tubuh 
yang fit membuat Anda merasa aman dan nyaman ketika 
sedang berkendara. Hal terakhir yang perlu dilakukan 
sebelum berkendara adalah melihat kelengkapan surat-surat, 
seperti SIM dan STNK.

Sikap Defensive Riding
Defensive Riding adalah prilaku berkendara yang dapat 
membuat kita terhindar dari masalah, baik yang disebabkan 
oleh orang lain maupun diri sendiri. Selalu berpikir jauh 
kedepan dan selalu siap terhadap apapun yang mungkin 
terjadi, simpelnya adalah upaya antisipasi. Defensive riding 
ini adalah ditempatkan satu tingkat di atas safety riding, 
pada saat kendaraan sudah bergerak masuk ke jalanan 
umum, ilmu yang dipakai adalah defensive riding, selalu 
berpikir tentang keselamatan dan antisipasi.
Defensive riding lebih menekankan pada kondisi fisik 
dan kewaspadaan, serta kehati-hatian dalam menghadapi 
berbagai kondisi jalan yang berpotensi menimbulkan 
bahaya. termasuk dalam hal ini adalah kesehatan dan 

kebugaran fisik, kemampuan analisa di jalan, kecepatan 
reaksi dalam menghindari bahaya, termasuk 

didalamnya sadar dan mematuhi aturan lalu lintas.

risikonya tinggi. Data AISI di tahun 2017 
penambahan produksi motor mencapai 5,8 
juta, sejalan dengan itu angka kecelakaan 
juga terus meningkat. Diperkirakan ada 
lebih dari 1.200.000 orang tewas di seluruh 
dunia dalam kecelakaan lalu lintas setiap 
tahun! Karena itu, perlu kita sadari dan 
antisipasi bersama sikap kita sebelum 
berkendara. Mari kita perhatikan beberapa 
langkah praktis yang dapat kita ambil.

S
ebuah laporan dalam Australian 
Journal of Social Issues 
menyebutkan bahwa salah satu 
langkah paling penting yang 
dapat diambil oleh seseorang 

untuk mengurangi kecelakaan fatal ialah 
dengan memperbaiki sikapnya sewaktu 
berkendara. Karena itu, sebelum berangkat, 
pengendara dapat menanyakan kepada 
dirinya sendiri, ’Apakah kondisi dan suasana 
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Hadapi Haid
Dengan Bijak

B
eragamnya wanita di seluruh indonesia maupun dunia 
pasti semuanya mengalami menstruasi atau datang bulan. 
Menstruasi merupakan hal yang kurang nyaman bagi wanita 
walau hal itu ada pada diri setiap wanita, semua wanita pasti 
akan mengalami itu. Berbagai rasa yang di rasakan, terkadang 

bisa membuat wanita menangis.  Untuk itu kita ingin berbagi tips pada 
saat datang bulan atau menstruasi:
1. Makanlah makanan yang sehat.
2. Jangan terlalu banyak ngemil, pilih camilan yang sehat seperti coklat. 
Kenapa coklat? karena coklat dapat memicu hormon endorfin dan 
serotonin yang lebih dikenal dengan hormon bahagia dan ketenangan.
3. Memperbanyak makan buah. Seperti pisang, kenapa pisang? Buah 
pisang bisa memberikan energi dalam tubuh kamu sehingga kamu tidak 
akan lesu.
4. Sempatkan untuk olah raga atau menggerakkan badan seperti naik 
turun tangga, melakukan pekerjaan rumah. Yang jelas selalu gerakkan 
tubuhmu. Jangan jadikan halangan saat PMS Hari pertama bermalas-
malasan.
5. Kompres perut kamu dengan botol yang berisi air panas bila kamu 
merasakan sakit perut kamu.
6. Minum lah air mineral yang banyak dan air yang panas karena itu 
meredakan nyeri perut kamu.
7. Jangan minum air mineral dingin dan bersoda saat haid walau itu bisa 
mempercepat haid kamu tapi dampaknya tidak bagus untuk peredaran 
darah kamu.
8. Hiduplah dengan baik menurut kamu, pikirkan hal-hal positif karena 
hormon bisa mempengaruhi apa yang kamu lihat, rasa dan pikirkan.
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Sekilas Konsep Ornamen Korporasi 2018

Tahun 2018 PNM mengangkat tema sinergi bisnis. Kekuatan 

yang ada di dalam PNM baik dari sisi bisnis dan SDM bekerja 

sama untuk meningkatkan produktifitas dalam melayani 

masyarakat. Dengan visual bersama ini, diharapkan dapat 

melandasi dalam karya untuk satu tujuan.

Ornamen logo ULaMM (bangun lengkung horizontal 

berwarna oranye), ornamen logo Mekaar, ornamen logo 

PNM serta anak dan cucu perusahan (bangun vertikal 

berwarna hijau) bergabung menjadi satu kesatuan ornamen 

menggambarkan bahwa PNM Group, ULaMM, dan Mekaar 

saling bersinergi, bersatu, dan berkerjasama untuk menjadi 

yang terbaik.

Background gradasi biru sebagai warna utama PNM dan 

ornamen batik menggambarkan bahwa PNM sebagai 

perusahaan yang mewadahi masyarakat Indonesia terutama 

pelaku UMK (diwakili oleh batik) dan ibu prasejahtera 

(batik bunga) untuk lebih maju dan berkembang. Warna 

gradasi biru ini pula mewakili salah satu tujuan PNM untuk 

mendorong para nasabah mengikuti era digitalisasi.
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Selamat!
Kepada  para pemenang 

QuizPNM edisi 02

Hadiah akan dikirimkan 
langsung ke cabang 

masing-masing pemenang.

Raudhatul 
Jannah

Mekaar Cabang
Cermee

Ajeng
Rahayu

Mekaar Cabang
Kandat

Dalam rangka memberikan alternatif sarana 
pembayaran angsuran nasabah PNM ULaMM, 
bertempat di Menara Bidakara 1 Jakarta pada 

tanggal 8 Mei 2018 secara resmi nasabah dapat melakukan 
pembayaran angsurannya melalui PPOB (Payment Point 
Online Bank) Delima dari Finnet Telkom. Acara dihadiri 
oleh bapak Kindaris EVP PNM ULaMM dan bapak 
Baskoro VP Mobile Voucher Business Finnet. Nasabah 
masih dapat melakukan pembayaran melalui Payment 
Center dengan mekanisme yang sudah jalan, namun 
dengan adanya sarana pembayaran angsuran melalui 
PPOB Delima maka nasabah mendapat keuntungan:
   1. Tidak perlu mengirimkan SMS Kon�rmasi ke Payment 
Center.
   2. Tidak perlu meminta bukti bayar dari debitur.
   3. Langsung terintegrasi dalam DC.
   4. Tidak perlu melakukan rekon di Cabang.
   5. Data real time.
   6. Dapat melakukan pembayaran melalui ±14.500 lokasi 
outlet Delima di seluruh Indonesia. 
Pemcab, MB dan MKO akan memastikan semua karyawan 
di Cabang dan Unit tersosialisasikan mengenai hal ini 
dengan baik, dimana semua karyawan dan nasabah 
mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilakukan baik. 

Kedepan manajemen tidak akan berhenti 
disini untuk memberikan alternatif sarana 
pembayaran yang memudahkan nasabah. 
Jika ada pertanyaan mengenai tata cara 
pembayaran angsuran melalui PPOB Delima 
dapat menghubungi Help Desk PNM ULaMM 
yaitu IBN Wira Jaya (Kabag: 081315113321) 
dan seluruh tim HD (CUG: 08118965685 / 
081189654686).

Sistem Baru 
pembayaran ULaMM




