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Bila menelisik pewayangan di indonesia, tentu tak 
akan lepas dari tokoh-tokoh punakawan. Ada salah 
satu tokoh punakawan yang selalu dijadikan sebagai 
sang penyampai pesan, yakni Semar. Semar dalam 
dunia pewayangan adalah manusia setengah dewa 
penjelmaan Sang Hyang Ismaya. Penjelmaan dewa 
yang turun ke bumi, diartikan sebagai pemimpin yang 
mengayomi rakyatnya. Tak ada jarak antara pemimpin 
dan rakyat. Doanya tak lain dan tak bukan selalu 
mengucap syukur.
Menarik dari mitologi Semar yang tak luntur di 
jaman Now adalah Ngluruk tanpa bala, menang tanpa 
ngasorake, sakti tanpa aji-aji, sugih tanpa bandha. 
Berjuang tanpa perlu membawa massa, menang tanpa 
merendahkan / mempermalukan. Berwibawa tanpa 
mengandalkan kekuasaan / kekuatan / kekayaan / 
keturunan. Kaya tanpa didasari hal-hal yang bersifat 
materi.
Menelisik dinamika yang terjadi saat ini, perlu kiranya 
kita semua mulai mawas diri dan menyadari peran 
apa yang telah kita berikan pada bisnis yang sedang 
berjalan. Di pertengahan tahun ini, tepat kiranya kita 
semua mesti menyusun fokus yang sama dan mengejar 
ketertinggalan. Bergerak bersama dan bergandengan 
bersama.
Terngiang selalu pesan dari Dirut PNM pada insan PNM 
untuk tidak boleh ada yang merasa paling pintar, tidak 
boleh ada yang merasa paling berjasa/berpengaruh, 
tidak boleh senang melihat sesama rekan susah.
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Laporan Utama

D
alam rangkaian kunjungan 
kerja Menteri BUMN ke 
wilayah Tasikmalaya, Rini 
Soemarno menyempatkan 
menyapa ratusan nasabah 

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 
atau PNM program Membina Ekonomi 
Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang berasal 
dari 5 Desa di Kecamatan Karangnunggal, 
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat di Balai 
Desa Cikupa pada Kamis (12/07/2018). 
Dalam pertemuan itu, Menteri Rini 
memberikan motivasi agar mereka naik 
kelas jadi pengusaha.
 PNM selain memberikan modal 
kerja, melalui Program Pengembangan 

Sinergi Merekat,
Produktivitas Meningkat

Kapasitas Usaha atau PKU memberikan 
pendampingan dan pelatihan menjahit 
kepada 200 nasabah Mekaar yang 
berasal dari Desa Karangnunggal, Desa 
Cikukulu, Desa Ciawitali, Desa Cikupa, 
dan Desa Cibatu. Tasikmalaya sebagai 
sentra jahit, dikenal sebagai produsen 
pakaian jadi. Melalui pelatihan tersebut 
dapat memberikan pengetahuan dan 
keterampilan baru dalam menjahit, 
sehingga para nasabah dapat meningkatkan 
kapasitas usaha atau naik kelas. “Sinergi 
usaha seperti ini tentu memberikan manfaat 
bagi ibu-ibu nasabah terutama mampu 
mendorong peningkatan pendapatan bagi 
nasabah. Ini menjadi sebuah percontohan 

bagus bagi wilayah-wilayah lain di 
Indonesia, bagaimana kita terus mendorong 
agar nasabah bisa naik kelas,” ungkap Rini.
 Menteri Rini juga memberikan 
apresiasi kepada BUMN-BUMN yang 
terus bersinergi memberikan dukungan 
bagi peningkatan ekonomi kerakyatan 
khususnya bagi nasabah PNM Mekaar 
dan masyarakat sekitar yang terlibat 
dalam program ini. Direktur Utama PNM, 
Arief Mulyadi mengatakan, PNM melalui 
program PKU akan terus berinovasi 
menciptakan program sinergi nasabah yang 
dapat meningkatkan kelas usaha binaan 
PNM. “Sinergi nasabah ini menjadi upaya 
kami dalam membangun sistem kerjasama 
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295 Kabupaten

108 Kotamadya

4.685 Kecamatan
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MALUKU-PAPUASULAWESIKALIMANTAN

SUMATERABALI-NUSA TENGGARA

antara pengusaha ultra mikro (UMi) dan 
pengusaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM),” katanya. Menurutnya pengusaha 
besar kerap memerlukan kerjasama dengan 
usaha yang lebih kecil untuk menjadi 
pendukung usahanya. Begitu pula dengan 
pengusaha mikro yang membutuhkan 
proyek usaha dari pengusaha besar.
 Direktur Utama PNM Arief 
Mulyadi mengatakan juga pelatihan ini 
merupakan pembinaan terhadap para 
nasabah, terlebih kepada para ibu-
ibu. Karena ini merupakan salah satu 
keberpihakan PNM dalam meningkatkan 
perekonomian masyarakat. “Memang 
urusan jahit menjahit ini paling mungkin 

dilakukan oleh ibu-ibu, sehingga kami 
berikan pelatihan menjahit,” ujarnya. 
Dengan pelatihan ini, Arief mengharapkan 
para nasabah bisa mendapatkan keahlian 
dalam menghasilkan penghasilan tambahan 
untuk keluarganya. “Paling tidak (dengan 
pelatihan ini, Red) kami bisa memutus 
mata rantai kemiskinan dengan hadirnya 
keahlian dalam menjahit. Sehingga tidak 
mewariskan kemiskinan kepada anak-
anaknya,” terangnya. “Disini PNM hadir 
untuk mengisi kesenjangan itu, dengan 
memperkenalkan dan membangun 
kerjasama usaha antar nasabah. PNM turut 
aktif dengan memberikan pendampingan 
dan pelatihan”, tambah Arief Mulyadi.

 Dalam kesempatan ini, dua 
BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan 
Negara juga bersinergi memberikan 
bantuan berupa 20 mesin jahit kepada 
nasabah PNM Mekaar berprestasi yang 
ikut sebagai peserta dalam program 
ini. Program pengembangan kapasitas 
usaha melalui fasilitasi dan sosialisasi 
akses permodalan UMKM merupakan 
salah satu realisasi program PKU yang 
diperuntukan bagi UMKM. PNM tidak 
hanya memberikan pembiayaan usaha, 
namun juga disertai dengan pendampingan 
dan jasa manajemen,” 
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Laporan Utama

D
alam kesempatan tersebut, 
Menteri BUMN memberi 
arahan dan motivasi sekaligus 
apresiasi kepada para AO yang 
telah berdedikasi menjadi agen 

pemberdayaan perempuan pra-sejahtera 
bertempat di Ranca Upas, Ciwidey Jawa 
Barat, Sabtu (26/5). 
 “Ibu bilang saya pengen dong 
ketemu, kumpul sama anak-anak saya ini, 
untuk ketemu mereka secara langsung. Peran 
AO sangat penting karena bisa membantu 
masyarakat kita yang di paling bawah,” 
ungkap Rini. Program Mekaar merupakan 
bentuk nyata keberpihakan pemerintah 
melalui BUMN dalam meningkatkan 
ekonomi masyarakat kecil. Program unggulan 
PT Permodalan Nasional Madani/PNM 
(Persero) ini juga bisa menjadi upaya efektif 

Menteri BUMN Temu
4000 AO Mekaar

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Rini Soemarno memberikan pembekalan kepada 
4.000 Account Officer (AO) program PNM Mekaar 
(Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) wilayah 
Sukabumi, Bandung, Majalengka, Tasikmalaya, 
Indramayu, dan Garut.

meningkatkan inklusi keuangan.  
 “Mekaar secara langsung memberi 
akses keuangan pada berbagai masyarakat 
termasuk kelompok para ibu yang berpotensi 
menjadi pendukung ekonomi keluarga,” 
ujarnya.  Mekaar merupakan layanan 
pemberdayaan melalui pembiayaan berbasis 
kelompok bagi perempuan pra-sejahtera 
dengan pendampingan dan pembinaan 
oleh para AO PNM Mekaar berupa budaya 
usaha dengan kejujuran, disiplin dan kerja 
keras. Hadir mendampingi Rini, Sekretaris 
Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, 
Dirut PT Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat, 
Dirut PTPN III Dolly Pulungan, Direktur 
BNI Catur Budi Harto, Direktur Mandiri 
Alexandra Askandar, Direktur BRI Sis Apik, 
dan Direktur Telkom David.
 Dalam kesempatan tersebut, Rini 

memberi arahan dan motivasi sekaligus 
apresiasi kepada para AO yang telah 
berdedikasi menjadi agen pemberdayaan 
perempuan pra-sejahtera yang ada di Jawa 
Barat. Termasuk juga membiasakan budaya 
menabung demi masa depan yang lebih baik. 
Sejak dimulai pada akhir November 2015, 
PNM Mekaar ini telah berhasil menyerap 
puluhan ribu karyawan/AO dan jutaan 
nasabah. Plafon kredit yang diberikan tersedia 
mulai dari Rp 2.000.000-Rp 5.000.000 untuk 
setiap nasabah. Tercatat, hingga April 2018 
nasabah aktif Mekaar khusus di Jawa Barat, 
sedikitnya terdapat 662.000 perempuan 
pra-sejahtera yang sudah menjadi nasabah 
Mekaar. Hingga akhir 2018 ditargetkan 
jumlah nasabah Mekaar nasional diharapkan 
bisa mencapai 4 juta nasabah. 
 Direktur Utama PNM, Arief 
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(nomor 3 dari kanan) Ibu Abianti Riana Mendapatkan penghargaan 
sebagai Dewi BUMN 2018 dalam ajang BUMN Marketeers Award

Mulyadi, mengatakan, AO sebagai ujung 
tombak pertumbuhan nasabah Mekaar di 
seluruh Indonesia. Selain itu, Arief meminta 
agar para AO untuk bekerja lebih keras lagi 
dan mampu mendidik masyarakat dengan 
budaya jujur dan disiplin. “Hal ini perlu 
dilakukan, mengingat BUMN sebagai agent 
of development. Dan tujuan utamanya ialah 
membantu meningkatkan kesejahteraan 
ibu-ibu Mekaar,” katanya. Dirut PNM juga 
mendorong pentingnya para AO untuk 
melanjutkan jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi. Harapannya para AO bisa 
memaksimalkan waktu yang ada untuk mulai 
belajar lagi, sehingga bisa meningkatkan 
strata yang dimiliki.
 Walaupun harus berangkat dari pagi 
buta dan dalam kondisi puasa, hal ini tidak 
menyurutkan semangat para AO Mekaar 

untuk bertemu ibu menteri. Dari berbagai 
penjuru, mereka menyemut menuju area 
dingin ciwidey. Begitu sampai lokasi, 
banyak cerita yang terungkap selama 
perjalanan. Banyak diantara mereka ini 
merupakan pengalaman pertama untuk 
pergi agak jauh. 
 Setelah acara berakhir, para 
AO diberi kesempatan untuk jalan-jalan 
ke area kawah putih. Selain sebagai 
sarana rekreasi bersama, moment ini juga 
dijadikan ajang silahturahmi para AO. 
Sebagai apresiasi para AO mendapat kartu 
pembayaran elektronik yang diterbitkan 
oleh bank Himbara sebesar Rp. 200.000,- 
dan lebih menarik lagi, sebagian berdesign 
khusus Mekaar.
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S
etiap orang pasti mempunyai arti 
dan persepsi yang berbeda mengenai 
kemerdekaan. Hal ini sejalan dengan 
cita-cita yang akan diraih. Bagi para 
pejuang dan orang-orang yang hidup 

pada masa perjuangan kemerdekaan, makna 
paling nyata dari kemerdekaan adalah lepasnya 
cengkeraman penjajah dari bumi pertiwi. Seiring 
dengan berjalannya waktu, tentunya semakin sedikit 
generasi yang merasakan secara langsung makna 
kemerdekaan seperti yang dirasakan oleh generasi 
sebelumnya. 
Memang bagi generasi zaman now makna 
kemerdekaan mungkin tidak sama dengan generasi 
sebelumnya, tetapi bukan berarti generasi sekarang 
tidak dapat memaknai kemerdekaan. Setiap generasi 
punya perjuangannya sendiri dalam memaknai 
kemerdekaan ini, meskipun bukan menghadapi 
‘musuh’ yang sama. 
 Hal terpenting untuk saat ini adalah 
bagaimana memaknai kemerdekaan ini dengan 
hal yang produktif dan positif. Semangat pantang 
menyerah dan gotong royong yang diwariskan 
oleh para pejuang kemerdekaan, harus kita 
teruskan dalam berbagai hal yang dapat menunjang 
peningkatan kinerja. Sekuat apapun kita, kita tidak 
akan dapat memenangkan persaingan apabila 
tidak bekerjasama dengan pihak lain. Bahkan 
untuk hanya sekedar maju, kita harus menjunjung 
segala perbedaan yang ada. Semua pihak akan 
memberikan kontribusi sesuai bidang supaya 
langkah bisa besama.
Bergerak Bersama
Bergerak bersama sering diartikan sebagai gotong 
royong. Ibarat jalinan mekanik kendaraan, semua 
bagian terkecil pun akan turut bergerak bersama 
sehingga kendaraan bisa bergerak. Kurang 
optimalnya satu bagian, akan berpengaruh pada 
bagian yang lain. Besar kecil kontribusi yang 

diberikan akan berkorelasi dengan besar kecilnya 
peran yang diberikan. Seperti halnya yang dilakukan 
oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 
atau PNM, selain melanjutkan perjuangan dalam 
perannya membangun ekonomi kerakyatan seperti 
yang diamanahkan Kementerian BUMN, di semester 
pertama 2018 dengan arahan nahkoda baru PNM, 
selalu menanamkan semangat sinergi dan gotong 
royong dalam budaya kerja karyawan. “Memaknai 
kemerdekaan adalah merefleksikan kita pada 
nilai-nilai yang positif seperti gotong-royong dalam 
kebersamaan. Tidak ada yang paling pintar, tidak 
ada yang berkuasa dan jangan senang melihat orang 
susah”. ungkap Direktur Utama PNM Arief Mulyadi. 
 Berbagai pengamat ekonomi 
mengungkapkan bahwa trend pertumbuhan 
ekonomi nasional di semester pertama 2018 akan 
ada perlambatan petumbuhan atau trend negatif. 
Namun ditengah trend pertumbuhan ekonomi 
global yang melambat, PNM dapat membuktikan 
hal itu tidak berlaku. Fenomena yang terjadi di PNM 
menjadi anomali terhadap kondisi ekonomi yang ada. 
Trend pertumbuhan positif nampak pada perolehan 
pendapatan berbanding waktu yang sama di tahun 
lalu. Berbagai rekor pendapatan tertinggi salalu 
sitorehkan ditiap bulan. Pencapaian ini tidak terlepas 
dari kerja keras bersama dan perbaikan bisnis proses 
yang ada. Semua harus berubah dan kerja cerdas.
 Penting untuk bisa membaca perilaku 
pasar dan mempertahankan nasabah uang ada. 
Pendampingan dan melayani dari hati adalah kunci 
untuk selalu dekat dengan konsumen. Hal ini juga 
didukung dengan perhatian dari management yang 
mau turun ke bawah, sehingga penyimpangan 
ataupun kendala yang terjadi di lapangan dapat segera 
teratasi. Langkah positif tahun ini sudah berjalan 
setengah. Mari kita lanjutkan bersama dan tarik 
lengan baju untuk kerja bersama, bergerak bersama. 
Salam YBPB!

Laporan Utama

Kerja Bersama,
Bergerak Bersama
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Profil

1. Bagaimana Bapak menanamkan 
nilai kebaikan dalam keluarga?
Dibesarkan dalam keluarga dengan latar 
belakang pendidik, saya selalu mengajarkan 
kepada 3 putri saya untuk melakukan hal-hal 
yang baik dalam segala aspek kehidupan. 
Tidak hanya itu, saya juga dituntut untuk 
memberikan contoh dan teladan dalam 
menunaikan nilai-nilai kebaikan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 Dengan membuka ruang 
komunikasi dan diskusi dalam keluarga. 
Saya selalu menempatkan diri sebagai 
teman diskusi. Dengan begitu kami dapat 
membangun kesamaan nilai, moral dan 
etika, yang dapat diimplementasikan dalam 
kehidupan.

2. Apa yang membuat Bapak 
berpegang teguh dengan nilai 
kebaikan, sedangkan banyak 
keburukan yang terjadi dalam 
kehidupan?
Pertama, saya meyakini bahwa kehidupan 
sudah ada yang mengatur. Kita tidak tahu apa 
yang akan terjadi besok, lusa atau masa yang 
akan datang.  Kedua, apa yang terjadi dalam 
kehidupan kita merupakan yang terbaik.  
Sebaik apapun usaha yang kita lakukan dalam 
kehidupan ini, kita tidak akan pernah tau apa 
hasil akhirnya. 
 Ketiga, kita harus yakin bahwa 
dunia membutuhkan banyak orang baik. 
Oleh karena itu agar kita dapat berkontribusi 
pada kehidupan, kita harus berusaha untuk 
memiliki ilmu pengetahuan atau kompetensi 
dan menjunjung nilai-nilai kebaikan. 
Sehingga yakin kita akan selamat dalam dunia 
dan akhirat.

Mengisi Kebaikan
dalam Jalani Kehidupan
Tanya jawab bersama M.Q. Gunadi,
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PNM

3. Di era disruption ini, bagaimana 
kiat untuk menghadapinya?
Saya menerapkan nilai yang sama dalam 
keluarga atau perusahaan yang saya pimpin, 
yaitu keterbukaan. Sebagai pemimpin, kita 
diberikan tanggungjawab dan kewenangan 
yang lebih besar dalam perusahaan, namum 
belum tentu kita lebih benar atau lebih tahu 
dibandingkan dengan rekan-rekan. Dengan 
membangun keterbukaan dalam komunikasi, 
harapannya kita dapat saling memberi 
masukan, koreksi dan mencari 
solusi bersama sehingga dapat 
menekan resiko perusahaan. 
 Namun kini dengan 
perkembangan teknologi, setiap 
orang bisa mengakses segala 
ilmu, informasi dan keahlian 
sesuai dengan keinginannya. 
Pada intinya, menjadi pintar itu 
mudah. Tetapi menjadi pribadi 
yang bijaksana dan memiliki 
wawasan yang luas, itu susah. 
Sehingga kini, pemimpin yang 
diukur bukan dari kepintarannya lagi, 
tetapi bagaimana dia bisa membaca 
situasi, membuat strategi dan bijaksana.  
Tidak ada satu situasi yang sempurna, 
“quality is never ending process”. Kualitas 
ini termasuk kualitas organisasi, kualitas 
komunikasi, dan lain sebagainya. Kita 
harus selalu berproses untuk menuju 
kesempurnaan.

4. Strategi untuk mewujudkan 
visi dan misi PNM?
Sebelum mensejahterakan UMKM dan 
masyakarat prasejahtera, perusahaan 
harus mensejahterakan karyawan. 

Majalah internal PT Permodalan Nasional Madani8



Supaya karyawan mau dan mampu bekerja keras 
untuk perusahaan. Perusahaan harus mampu 
bersaing untuk memberikan kesejahteraan bagi 
karyawan, jika tidak maka presentase turn over 
karyawan akan tinggi. Hal tersebut bisa mengganggu 
proses bisnis dan merugikan perusahaan.
 Untuk dapat meningkatkan kinerja 
karyawan tentu dibutuhkan beberapa stimulus non 
materi, seperti jenjang karir dan ruang kompetisi 
industri. Saya berharap dapat memberikan 
kesejahteraan dan harapan bagi karyawan PNM agar 
mereka dapat terus bekerja sebaik mungkin untuk 
perusahaan. Sehingga PNM tidak hanya unggul 
dalam mensejahterakan masyakarat, tetapi juga 
unggul dalam mensejahterakan karyawan.

5. Bagaimana menanggulangi Fraud?
Ada tiga kunci dalam mencegah terjadinya Fraud, 
yaitu Standar Operasional Prosedur yang proven, 
monitoring yang memadahi dan mengetahui 
karakteristik karyawannya. Mengetahui karyawan 
dari perekrutan, pembinaan, karir dan kehidupan 
pribadinya harus diketahui oleh atasannya. Karena 
setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan 
karyawan, tentu ada sebab dan akibat yang dapat 
menjadi paramater.

Februari 2018 – Sekarang
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, PT PNM (Persero)

Juli 2008 – Februari 2018
Direktur Utama, PT PNM Investment Management

Juni 2007 – Juli 2008
Direktur, PT PNM Investment Management

Januari 2004 - Juni 2007
Kepala Divisi Operasi, PT PNM Investment Management

Oktober 1999 - Desember 2003
Assistant Vice President , PT.Pentasena Arthasentosa

Mei 1993 - Oktober 1999
Kepala Divisi Operasi, PT.Wartaartha (Group Pentasena)

Agustus 1991 – April 1993
System Analys PT Multipolar Corporation

Maret 1990 - Juli 1991
Pro Manager, Bank Summa

Juli 1986 - Februari 1990
Senior Komputer Programmer Midrange & Mainframe, 
AJB Bumiputera 1912K
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Agenda Kita

Pelatihan Optimalisasi Kompetensi  

Pendamping UMKM
Jakarta, 5 Februari 2018 dan Surabaya, 7 Februari 2018
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Telah dilaksanakan Kunjungan Kerja 
oleh Komisaris Meidyah Indreswari, 
dalam kunjungan kali ini Komisaris 

pun berkesempatan meninjau langsung 
bagaimana pekerjaan karyawan PNM di 
Kupang, serta arahan dan motivasi pun 
diberikan demi berkobar nya semangat 
kerja Yakin Bisa pasti Bisa menggema di 
wilayah timur Indonesia.

Direktur Utama PT PNM Parman 
Nataatmadja dan Direktur 
Kepatuhan dan Manajemen 

Risiko Arief Mulyadi bersilaturahmi 
dengan Kepala Staff Presiden (KSP) 
mantan Panglima TNI Jenderal (purn) 

Rapat Koordinasi Kepala Cabang 
Mekaar area Jakarta dihadiri oleh 
Abianti Riana selaku Direktur 

Bisnis I PNM. Rapat yang diadakan 
di hari Sabtu dan bertempat di ruang 
rapat direksi lt. 10 kantor pusat PNM 
ini beragendakan report update dari 
seluruh kepala cabang (KC) yang hadir, 
dan Direktur Bisnis I pun memberikan 
arahan dan motivasi terkait dengan 
kendala-kendala yang dirasakan di 
lapangan dan juga tips dan trik yang 
dapat dilakukan agar perkembangan 
target tetap tercapai dengan maksimal.

Kupang, 19 Februari 2018

Jakarta, 9 Februari 2018

10 Februari 2018

Rakor Kepala Cabang 
Mekaar Jakarta

Kunjungan Komisaris ke 
Cabang Kupang

Moeldoko di Istana Negara, Jakarta 
Pusat. Pertemuan singkat ini dalam 
rangka memperkenalkan PNM sebagai 
tonggak ekonomi kerakyatan yang terus 
berkembang dengan ULaMM dan Mekaar 
sebagai usaha terdepan PNM saat ini.

Diskusi Direktur Utama Bersama Kepala Staff Presiden
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Agenda Kita

B
erlokasi di Hotel Aryaduta 
Jakarta, PNM mengadakan 
talkshow dengan tema “Shaping 
Future Into The Best And 
Most Unique Company”. 

Pada talkshow kali ini, PNM memberikan 
kesempatan kepada para Leaders untuk 
melihat kilas balik dan berguru dari beberapa 
narasumber yang sangat menginspirasi. 
 PNM sebagai salah satu Badan 
Usaha Milik Negara yang didirikan oleh 
pemerintah pada tahun 1999 telah melakukan 
dua kali transformasi. Transformasi pertama 
yaitu dengan hadirnya ULaMM (Unit 
Layanan Modal Mikro) sebagai salah satu 
core bisnis perusahaan yang menyalurkan 
pembiayaan dan pendampingan pada 
segmen usaha mikro. Saat ini jumlah kantor 
ULaMM di seluruh Indonesia sebanyak 64 
kantor cabang dan 631 unit layanan dengan 
jangkauan wilayah ULaMM sebanyak 29 
provinsi.
 Transformasi yang kedua, PNM 
menghadirkan Mekaar (Membina Ekonomi 
Keluarga Sejahtera) sebagai salah satu 
core bisnis perusahaan yang menyalurkan 
pembiayaan ultra mikro kepada ibu-ibu pra 
sejahtera / masyarakat prasejahtera. Saat ini 
total kantor cabang Mekaar seluruh Indonesia 
sebanyak 1.304 dengan jangkauan wilayah 
Mekaar sebanyak 24 provinsi dan telah 
melayani 2.400.000 juta ibu-ibu prasejahtera. 
Outstanding hingga saat ini 2,8 T. Hari ini 
merupakan hari yang sangat bersejarah 
dimana seluruh pemimpin PNM hadir 
seperti kepala divisi, direktur anak dan cucu 
perusahaan, pemimpin cabang ULaMM 
dan kepala cabang Mekaar berkumpul dan 
merupakan sebuah kehormatan dengan 
kehadiran Bapak Enggartiasto Lukita selaku 
Menteri Perdagangan RI untuk membuka 

Sharing Knowledge PNM

acara dan memberikan paparannya dalam 
acara PNM Leaders Forum. PNM Leaders 
Forum bertujuan untuk membekali para 
pemimpin PNM, guna penajaman peran 
PNM dalam Pembangunan Ekonomi 
Kerakyatan melalui Pemberdayaan Usaha 
Kecil Mikro dan Ibu-Ibu Pra-Sejahtera. Serta 
refleksi BUMN Hadir Untuk Negeri.
 Pada leaders forum kali ini 
pula, kedatangan pembicara lainnya yaitu 
pengamat ekonomi Faisal Basri yang 
berkesempatan mengungkapkan peran 
penting pembangunan ekonomi. Optimisme 
pada ekonomi kerakyatan adalah fondasi 
dalam membangun ekonomi Indonesia. 
Beliau lebih menekankan peranan penting 
sinergi antar usaha dimasyarakat. Bagaimana 
usaha bisa saling mendukung. Demikian juga 
sinergi antar BUMN.

 Pembicara selanjutnya adalah 
Mochtar Riyadi, Pendiri dan Presiden 
Komisaris Lippo Group. Dengan pengalaman 
sebagai pengusaha sukses, beliau membagi 
ilmu bagaimana beliau bisa membangun 
kerajaan bisnisnya. Kuncinya adalah 
ketekunan dan cermat membaca pasar. 
Artinya jangan pernah menyerah dan terus 
berusaha. Saat ini kunci keberhasilan untuk 
pengusaha adalah mereka yang bisa bertahan 
pada perubahan dan mengerti perubahan 
teknologi.
 Acara ditutup oleh paparan Co-
Founder & CEO Investree Adrian Gunadi 
yang menyampaikan trend digital payment 
dan investasi. Kemudahan teknologi saat ini 
sangat membantu dalam berinvestasi maupun 
dalam penyaluran dana. Dengan pengawasan 
dari OJK, maka jasa keuangan ini terjamin.

12 Februari 2018
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Kunjungan Dewan Komisaris Utama 
Agus Muharram, Komisaris Meidyah 
Indreswari, Komisaris Supriyanto, 

dan Komisaris Independen Sholeh Amin 
mengunjungi bagian IT PNM dalam rangka 

Kunjungan Komisaris ke
Divisi IT dan Divisi OBS

Pengarahan Regional Manajer
dan Korwas Mekaar
Yogyakarta, 20 Februari 2018

Telah berlangsung Rapat koordinasi 
perihal sosialisasi pejabat Regional 
Manajer dan Koordinator Pengawas 

baru oleh Direktur Bisnis I Abianti Riana. 
Dalam kesempatan ini selain berkenalan satu 
sama lain, Direktur Bisnis I juga memberikan 
arahan terkait strategi pertumbuhan yang 
pesat namun berkualitas dan bagaimana 
memaksimalkan waktu kerja supaya tetap 
efektif dan efisien. Hal lain yang turut 
dibahas adalah kendala dan solusi dilapangan 
yang ditemui oleh regional manajer dan 
koordinator pengawas.

Jakarta, 23 Februari 2018

monitoring teknologi informasi PNM. Pada 
kesempatan kali ini kunjungan dimulai dari  
lantai 2 yang membidangi Divisi Operasional 
dan Bisnis Support Mekaar dan ULaMM. 
Kunjungan dilanjutkan ke Call Centre 
PNM untuk meninjau langsung bagaimana 
sistem yang digunakan, proses kerja dan 
pengembangan sistem yang dilakukan. 
Ke-empat komisaris pun melakukan 
perbincangan langsung dengan insan PNM 

di Divisi tersebut. Kunjungan mendadak 
ini membuat para Insan PNM di Divisi 
tersebut terkejut, akan tetapi ekspresi 
selanjutnya adalah rasa bangga karena 
jarang sekali di kunjungi komisaris. Pada 
Kunjungan ini Kepala Divisi terlihat 
menemani seperti Kepala Divisi IT 
Development Febriano Edlian dan Kepala 
Divisi Operasional dan Bisnis Support 
Nono Widayatno. 
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Agenda Kita

D
irektur Utama PNM 
Arief Mulyadi melepas 24 
karyawan Mekaar berprestasi 
untuk menjalankan ibadah 
umrah selama sembilan 

hari. Acara pelepasan karyawan Mekaar 
Umroh dipilih dari berbagai cabang di 
Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Direktur 
Keuangan Tjatur H Priyono, Direktur 
Bisnis I Abianti Riana, dan juga Direktur 
Kepatuhan dan Manajemen Risiko M. 
Q. Gunadi serta Komisaris Meidyah 

Umroh Karyawan

PNM Mekaar
Jakarta, Selasa 27 Februari 2018

Indreswari yang dilaksanakan di Hotel 
Sotis, Pejompongan. Acara pelepasan 
tersebut juga disaksikan oleh Direktur 
Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat 
Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 
Kemanag, HM Arfi Hatim.
 Direktur Utama mengatakan, 
karyawan Mekaar yang berangkat Umroh 
ini karena memiliki prestasi dan telah 
memberikan kontribusi penting bagi 
perusahaan dan bagi pemberdayaan 
ekonomi kerakyatan khususnya. Karyawan 

yang diberangkatkan mulai dari Account 
Officer, Senior Account Officer, Kepala 
Cabang, hingga Area Manager. Harapannya, 
bentuk apresiasi ini dapat mendorong 
karyawan untuk lebih maksimal dalam 
bekerja. Acara pelepasan tersebut juga diisi 
dengan pemberian santunan kepada para 
anak yatim piatu dari Yayasan Aisyiyah 
Menteng. Pemberian santunan diberikan 
langsung oleh Direktur Utama PNM Arief 
Mulyadi, Direksi dan Komisaris PNM serta 
undangan lainnya. 
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Bertempat di Lapangan Aldiron Pancoran 
Jakarta Selatan, Direktur Utama PNM 
Arief Mulyadi menghadiri perayaan 

Hari Ulang Tahun Pegadaian yang ke-117 yang 
juga merupakan rangkaian perayaan ulang 
tahun Kementerian BUMN. Acara ini dihadiri 
oleh pegawai Pegadaian se-Jabodetabek. Acara 
ini pun dihadiri pula oleh Menteri BUMN Rini 
Soemarno yang ikut memeriahkan dengan 
senam zumba di rangkaian pembukaan acara 
pada pukul 7.30 dengan  dipandu oleh Liza 
Natalia. 

Pada kunjungan kali ini Direktur Bisnis 
I di dampingi oleh Kepala Divisi PPM 
2 Mekaar Wilayah Timur Kudiyanto. 

Pada safari ini, Direktur Bisnis I memberikan 
arahan dan motivasi bagi SAO, FAO, AO, dan 
juga Kepala Cabang.

Direktur Keuangan PNM, Tjatur H. Priyono 
didampingi Kepala Divisi Keuangan dan 
Pendanaan menandatangani Perjanjian 

Kerjasama antara Bank National Nobu atau yang 
disebut Nobu Bank. Perjanjian ini disepakati untuk 
memberikan fasilitas kredit kepada PNM sebesar 
Rp 5 Miliar. Acara ini turut dihadiri oleh Direktur 
Bank National Nobu, Winardi. Kredit ini ditujukan 
untuk peningkatan kinerja bisnis PNM.

Makassar 7-8 Maret 2018

Senin, 5 Maret 2018

Jakarta, 1 Maret 2018

PNM Hadiri HUT Pegadaian

Kunjungan Direktur Bisnis I
Abianti Riana ke Mekaar
Biringkanaya

Signing Perjanjian Kerjasama 
dengan Nobu Bank

Edisi 004 / 2018 15



Agenda Kita

K
ota pertama adalah Denpasar 
pada 7 Maret 2018 yang 
dihadiri oleh Direktur Utama 
Arief Mulyadi, EVP ULaMM 
Kindaris, Kepala Divisi PPU 

1 Puji Riyanto, Kepala Divisi PPU 2 Umar 
Luthfi, Kepala Divisi Remedial Rahfie 
Syaefulshaaf, Kepala Divisi Manajemen 
Risiko & GCG  Hersam Sudarisman, 
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan 
Errinto Pardede dan 13 orang Pemimpin 
Cabang mulai dari Wilayah Denpasar, 
Ambon, Palu, Bau-Bau, Mataram, 
Makassar, Palopo, Manado, Banyuwangi, 
Singaraja, Kendari, Malang, Surabaya. 
 Dilanjutkan di kota Yogjakarta 
pada 8 Maret 2018 bertempat di The 
Rich Jogja Hotel, dengan dihadiri 
oleh 25 Pemimpin Cabang antara lain 
Jogja, Wonogiri, Jember, Magelang, 
Probolinggo, Lamongan, Pontianak, 

Rapat Koordinasi

Bisnis ULaMM

Mojokerto, Semarang, Banjarnegara, 
Tulungagung, Pati, Tegal, Madiun, Blitar, 
Purwokerto, Kediri, Balikpapan, Kaltara, 
Samarinda, Sintang, Solo, Bojonegoro, 
Pacitan, Banjarmasin.
 Kota ketiga adalah Bandung 
pada 9 Maret 2018, bertempat di De 
Paviljoen Bandung dihadiri oleh Direktur 
Keuangan Tjatur H. Priyono sebagai 
perwakilan Direksi, Kepala Divisi SDM 
Henry Pangemanan dan 19 Pemimpin 
Cabang yang hadir yaitu Bandung, 
Sukabumi, Subang, Garut, Tasikmalaya, 
Cirebon, Cimahi, Indramayu, Lampung, 
Depok, Pasar Senen, Bekasi, Tangerang, 
Pasar Minggu, Bogor, Bangka Belitung, 
Palembang, KM 200+ Arthaloka, KM 
200+ Kapuk.
 Kota terakhir yaitu Medan 
bertempat di Hotel Santika Premiere 
dengan dihadiri oleh Direktur Bisnis I 

Abianti Riana dan 7 orang Pemimpin 
cabang terdekat yaitu Medan, Sidikalang, 
Aceh, Jambi, Pematang Siantar, Padang, 
dan Pekanbaru.Ada pula agenda yang 
dibahas pada rangkaian Rapat Koordinasi 
dan Sosialisasi kali ini adalah Evaluasi 
kinerja bisnis ULaMM semester I dan 
arahan bisnis ULaMM semester II tahun 
2018, Sosialisasi Target Bisnis Semester II 
tahun 2018, Sosialisasi sarana pembayaran 
angsuran nasabah selain payment center 
dan sosialisasi kebijakan baru lainnya.

Rapat Koordinasi & Sosialisasi Kebijakan PNM ULaMM 
dilaksanakan di 4 kota pada 7-10 Maret 2018
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Dilaksanakan Signing Obligasi 
berkelanjutan II  Tahap II PT PNM 
yang dihadiri oleh Direktur Keuangan 

Tjatur H. Priyono, Direktur Kepatuhan 
dan Manajemen Risiko M.Q. Gunadi dan 
didampingi oleh Kepala Divisi Sekretariat 
Perusahaan Errinto Pardede dan Kepala Divsi 
Keuangan dan Pendanaan Sunar Basuki. 
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II 
Tahun 2018 ini diterbitkan dalam 2 seri yaitu 
Seri A senilai Rp 1,254 triliun berjangka 
waktu tiga tahun dengan tingkat kupon 
8% p.a dan Seri B senilai Rp 1,246 triliun 
berjangka waktu lima tahun dan tingkat 
kupon sebesar 8,5% p.a. Tingginya minat 
investor dalam masa penawaran awal obligasi 
(bookbuilding) pada 9 - 10 April 2018 yang 
mencapai Rp3,3 triliun, PNM mengalami 
kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 
Rp800 milyar. Bertindak sebagai  join lead 
underwriters adalah PT Bahana Sekuritas, PT 
CGS-CIMB Sekuritas Indonesia dan PT Indo 
Premier Sekuritas.

Direktur Bisnis I Abianti Riana mengunjungi  Kantor Pusat 
Telkomsel dengan di dampingi oleh beberapa Kepala Divisi 
dari PNM. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat  langsung 

sistem komunikasi dan proses bisnis yang ada di Kantor Pusat 
Telkomsel. Diskusi juga dihadiri oleh beberapa pejabat Telkomsel 
dalam kunjungan ini.

Direktur Utama menerima Dewi 
salah satu Karyawan Terbaik PT 
Permodalan Nasional Madani 

(Persero) atau PNM di ruangan kerjanya. 
Dewi mendapatkan reward atas kinerjanya 
di tahun 2017, dalam waktu 10 bulan dia 
berhasil mendapatkan 21.000 NOA Mekaar, 
sehingga dengan prestasinya itu Dewi 
diberangkatkan oleh PNM untuk umroh ke 
tanah suci.
Dewi adalah Area Manager PNM Mekaar 
cabang Situbondo, Jawa Timur. Dia 
memiliki semangat kerja keras dan selalu 
melakukan pekerjan dengan tekun dan 
disiplin. Sebagai single parent, kerja 
kerasnya tak lain dilakukan demi kedua 
anaknya.
Sepulang dari tanah suci, Dewi 
berkesempatan menghadap Direktur Utama 

PNM Menerbitkan Obligasi 
Berkelanjutan Tahap II
12 Maret 2018

15 Maret 2018

Kunjungan Direktur Bisnis I 
ke PT Telkomsel

Jakarta, 13 Maret 2018

Pertemuan Direktur Utama Dengan 
Karyawan Terbaik PNM Mekaar

PNM, Arief Mulyadi. Dewi mendapat 
arahan langsung dari Dirut PNM dan 
menyampaikan semangatnya bahwa dia 
bercita-cita ingin berkarir di PNM hingga 
menjadi Direktur Utama PNM. Mengikuti 
arahan Dirut PNM, Dewi pun duduk di 
kursi Direktur Utama, dan Bapak Arief 
Mulyadi kemudian duduk di kursi yang 
ada di hadapan Dewi, seolah-olah menjadi 
bawahan Dewi. Semua orang yang ada di 
ruangan itu pun tertawa.
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi 
kemudian menyampaikan pesan “Siapa pun 
boleh dan berhak mencapai posisi Direktur 
Utama di PNM, asalkan orang tersebut 
bekerja keras, ikhlas, jujur, disiplin, serta 
selalu berusaha memberikan kinerja yang 
terbaik bagi perusahaan,” ucap Direktur 
Utama PNM sambil tersenyum. 
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Silaturahmi Direktur Utama PT 
Permodalan Nasional Madani 
(Persero) Arief Mulyadi, 

didampingi Direktur Keuangan Tjatur 
H. Priyono dan Direktur kepatuhan 
dan manajemen resiko M.Q. Gunadi 
dengan Jaksa Agung Muda Perdata 
dan Tata Usaha Negara Loeke Larasati 
Agoestina SH. MM, Bertempat di 

Jakarta, 20 Maret 2018

Silaturahmi Dengan jaksa Agung Muda
Tata Usaha Negara

Agenda Kita

Direktur Utama PNM, Arief 
Mulyadi bertemu dengan Ketua 
Umum Majelis Ulama Indonesia 

Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin di acara 
Grand Launching Lembaga-lembaga 
Pemberdayaan Umat dengan tema 
“Mengintegrasikan Komitmen dan Peran 
Bersama Dalam Pemberdayaan Ummat 
Sebagai Wujud Arus Baru Ekonomi 
Indonesia” di Aula Pesantren Annawawi 
Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi 
Banten.
Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari 
berbagai inisiatif, komitmen, dan peran 
nyata yang telah diambil oleh berbagai 
pihak sebagai wujud implementasi 

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi 
menjadi narasumber acara koordinasi, 
sinkronisasi dan pengendalian 

(KSP)  Program Pemberdayaan Perempuan 
“PNM Mekaar & Revolusi Mental” yang 
berlokasi di Kantor Kementerian Koordinator 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia, Jakarta. 
Direktur Utama PNM menyampaikan, 
bahwa selama ini PNM memiliki beberapa 
program yang ditujukan kepada perempuan, 
yakni Mekaar yang memberikan Pembiayaan 
kepada Kelompok Perempuan Miskin & Aktif 
Ekonomi dan ULaMM yang memberikan 
pembiayaan kepada pelaku mikro, kecil dan 
menengah, dan Pembiayaan Modal Ventura.

Serang, 14 Maret 2018

Grand Launching Lembaga-Lembaga 
Pemberdayaan Umat

Jakarta, 19 Maret 2018

Narasumber Dalam KSP 
Program Pemberdayaan 
Perempuan 

hasil-hasil Kongres Ekonomi Umat (KEU) 
yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dan dibuka oleh Presiden 
Joko Widodo pada April 2017 tahun lalu.
Kongres tersebut menghasilkan berbagai 
inventarisasi masalah dan juga model solusi 
atas berbagai persoalan ekonomi umat. 
PNM ikut serta mengambil peran dalam 
mensukseskan dan mendukung berbagai 
inisiasif, komitmen, dan peran nyata yang 
telah diambil oleh berbagai pihak sebagai 
wujud implementasi hasil-hasil Kongres 
Ekonomi Umat (KEU) tahun 2017.
Kegiatan ini akan dikerangkakan dalam 
bentuk Launching bersama lembaga-
lembaga pemberdayaan ekonomi umat. 

Diantaranya Peresmian Kantor Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah, Peresmian Gerai 
Ritel LeuMart, Launching Koperasi Mitra 
Santri Nasional dan Peresmian Asrama 
Santri Entrepreneur Annawawi Tanara.

Kejaksaan Agung RI pada hari Selasa 20 
Maret 2018.
Silaturahmi ini bertujuan untuk memperkuat 
sinergi antar kedua lembaga yang selama 
ini sudah terjalin. Dengan pertemuan ini 
semakin optimis kedepan akan semakin 
banyak program yang bisa dilaksanakan 
bersama untuk masyarakat luas dan 
mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
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Bertempat di Kementerian BUMN, 
sebanyak 11 insan PNM Mekaar dari 
Papua asli bertemu dengan Direktur 

Utama Arief Mulyadi dan Menteri BUMN. 
Dalam pertemuan kali ini Direktur Utama 
memberikan pengarahan sekaligus pelepasan 
pada 11 orang Account Officer ini yang akan 
di OJT (On Job Training) kan ke daerah di 
Jawa Barat dan Jawa Tengah.  Pertemuan ini 
juga di dampingi oleh Kepala Divisi Sumber 
Daya Manusia Henry Pangemanan.

Dalam rangka menyapa dan 
meningkatkan semangat insan PNM 
Mekaar serta PNM ULaMM guna 

Kunjungan 
Dirut PNM 
ke Aceh

Aceh, 22-23 Maret 2018

Kunjungan Bappenas ke Surabaya

Surabaya, 23-24 Maret 2018

mencapai target 2018, Direktur Utama PNM 
Arief Mulyadi menyempatkan diri melakukan 
kunjungan singkat ke Aceh untuk menjumpai 
Insan Mekaar dan beramah tamah dengan 

Errinto Pardede dan Pemimpin Cabang 
Surabaya Andrea Prasetya kunjungan 
dilaksanakan 2 hari, dengan agenda 
pertama peninjauan ke ULaMM dan 
hari berikutnya menyaksikan proses 
kerja PNM Mekaar dengan menghadiri 
Pertemuan Kelompok Mingguan di 
rumah nasabah setempat.  

Tim Bisnis ULaMM. Untuk meneguhkan 
komitmen bersama, juga dilakukan 
penandatanganan target pencapaian PNM 
Cabang Aceh 2018.

Pengarahan Insan PNM 
Papua

Jakarta, 22 Maret 2018

Telah dilaksanakan kunjungan oleh 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional atau disingkat BAPPENAS ke 

cabang ULaMM dan Mekaar Surabaya. Tim 
kerja Bappenas yang beranggotakan 6 orang 
ini melakukan peninjauan langsung terkait 
PNM sebagai ekonomi kerakyatan. Dengan 
di dampingi oleh Sekretaris Perusahaan 
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Perayaan Ulang Tahun 
PNM VS
Jakarta, 26 Maret 2018

Bertempat di kantor PNM 
Venture Syariah di lantai 15 
Menara Taspen, Direktur Bisnis I 

menghadiri Hari Ulang Tahun PNM VS 
ke- 18. Dengan di hadiri oleh Direktur 
Anak dan cucu perusahaan, proses 
potong tumpeng pun di saksikan seluruh 
undangan yang hadir. 

Dalam rangka menyapa dan 
meningkatkan semangat insan 
PNM Mekaar serta PNM ULaMM 

guna mencapai target 2018, Direktur Utama 
PNM Arief Mulyadi menyempatkan diri 
melakukan kunjungan singkat ke Makassar 
dan Palopo untuk menjumpai AO Mekaar, 
beramah tamah dengan Tim Bisnis ULaMM, 

Kunjungan Direktur Utama 
ke Makassar

Makassar, 29-30 Maret 2018, 

dan juga berkesempatan berbelasungkawa 
ke keluarga almarhumah AO Mekaar 
yang bernama Sylvyana di Angkona dan 
mengunjungi yuni karyawan Mekaar 
Angkona di RSU Palopo. Untuk meneguhkan 
komitmen bersama, juga dilakukan 
penandatanganan target pencapaian PNM 
Cabang Aceh 2018.
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Direktur Utama PNM, Bpk. Arief 
Mulyadi, bertempatan di Auditorium 
Plaza Mandiri menghadiri Pelantikan 

& Rapat Kerja Pengurus Pusat Masyarakat 
Ekonomi Syariah (MES). Pada struktur 
kepengurusan periode 2018 - 2021, Direktur 
Utama PNM ditunjuk sebagai Ketua 
Kemandirian dan Pendanaan Organisasi.
Pelantikan pengurus baru MES dilakukan 
Ketua Dewan Pembina KH Ma’ruf Amin, 
yang dilanjukan dengan pembukaan Rapat 
Kerja Nasional MES di Auditorium Plaza 
Mandiri Jakarta, Sabtu (24/3/2018) siang.
Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional diikuti 
oleh pengurus Pusat MES dan dihadiri oleh 
perwakilan Pengurus Wilayah, beberapa 
lembaga tinggi Negara, ormas Islam, lembaga 
keuangan syariah dan beberapa tokoh 

Pelantikan Pengurus 
Masyarakat Ekonomi Syariah

Jakarta, 24 Maret 2018

nasional. Rapat Kerja akan merumuskan 
program kerja Pengurus Pusat MES selama 
satu periode ke depan (3 tahun) yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat besar 
dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi 
dan keuangan syariah di Indonesia.

Dalam rangka menyapa dan meningkatkan semangat insan PNM 
Mekaar guna mencapai target 2018, Direktur Bisnis I, Abianti Riana  
menyempatkan diri melakukan kunjungan singkat ke Palembang 

untuk menjumpai AO Mekaar Cabang Sukarami Region Area Sumatera 
5 dengan di dampingi Kepala Divisi PPM 1 Endang Nurjani. Untuk 
meneguhkan komitmen bersama dan memberikan semangat juga motivasi 
kepada insan Mekaar di Palembang.

Kunjungan Direktur 
Bisnis I ke Palembang

Palembang,  29 Maret 2018
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Pembukaan Klasterisasi  Perkebunan Kelapa 
Sawit & Kunjungan Cab. Sintang oleh 
Direktur Utama & EVP ULaMM

Dalam rangka optimalisasi 
pemberdayaan dan pengembangan 
usaha alternatif sesuai dengan 

potensi Kelapa Sawit di kabupaten 
Sintang, PT Permodalan Nasional Madani 
(Persero), mengadakan Pembukaan 
Pelatihan dan Klasterisasi kelompok Usaha 
Perkebunan Kelapa Sawit bertempat di 
Gedung Praja (Komplek Kantor Bupati 
Sintang) Kabupaten Sintang, pada Rabu 4 
April 2018. Pelatihan ini bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan keahlian 
kelompok usaha tani dalam meningkatkan 
kualitas produksi yang lebih baik. Pelatihan 
ini dihadiri oleh 100 Peserta Nasabah 

ULaMM, Petani dan Kelompok Sawit di 
wilayah Kecamatan Kota Sintang. 
Program Klasterisasi Kelompok Usaha 

Perkebunan Kelapa Sawit juga di hadiri oleh 
Bupati Kabupaten Sintang yaitu dr. H. Jarot 
Winarno M.ed.Ph. Acara dibuka dengan 

sambutan dari Direktur Utama Arief 
Mulyadi. Acara juga dihadiri pula EVP 
Bisnis ULaMM Kindaris, Kepala
Divisi Pengelolaan dan Pengembangan 
ULaMM Umar Luthfi, juga Pemimpin 
Cabang Sintang Hermawan Ariansyah.
Kegiatan dilanjut dengan kunjungan 
Direktur Utama dan EVP Bisnis ULaMM 
ke PNM Cabang Sintang. Di kantor 
cabang Sintang juga Direktur Utama, 
EVP Bisnis ULaMM, dan Kepala Divisi 
Pengelolaan dan Pengembangan ULaMM 
memberikan arahannya dan juga 
mendengarkan laporan kinerja ULaMM 
cabang Sintang.

Bertempat di Hotel Griya Persada 
Bandungan, Semarang, berlangsung 
pembukaan acara team building 

yang dihadiri Kepala Divisi Mekaar kantor 
pusat, Area Manager, Regional Manager, dan 
Koordinator Pengawas se Indonesia. Acara 

Team Building 
Mekaar
Semarang, 4 Maret 2018

dibuka oleh Direktur Bisnis I PNM. Dalam 
acara team building Mekaar Abianti Riana 
memberikan pengarahan dan memotivasi 
para insan PNM Mekaar dalam melaksanakan 
tugas dan mengejar target perusahaan. 
Direktur Bisnis I juga memberikan beberapa 

tips dan trik bagaimana bekerja dengan hati 
agar hasilnya lebih memuaskan. Acara juga 
diisi dengan agenda rapat koordinasi guna 
menyusun strategi bisnis. Harapannya dengan 
adanya acara ini komunikasi akan terjalin 
lebih erat, sehingga memudahkan koordinasi.

Sintang, 4 April 2018
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Komisaris Independen PNM yaitu Meidyah 
Indreswari menghadiri Rakor PNM 
Cabang Wua-Wua Kendari (05/04/2018). 

Kegiatan Rakor diawali dengan pembahasan 
target dan laporan kinerja Cabang Wua 
Wua. Selanjutnya  Komisaris menyampaikan 
arahannya kepada para karyawan cabang. 
Dihadiri oleh seluruh karyawan Cabang 
Wua Wua, Komisaris Meidyah memberikan 
pengarahan serta motivasi dan acara rakor pun 
ditutup dengan foto bersama.

PKBL merupakan wujud implementasi 
CSR oleh BUMN. Sesuai dengan 
Peraturan Menteri BUMN Nomor 

PER-05/MBU/2007 dan Keputusan Menteri 
BUMN nomor KEP-100/MBU/2002 
mewajibkan BUMN untuk melaporkan 
implementasi kegiatan PKBL dalam 

Komisaris Meidyah Indreswari menghadiri 
Rakor Cabang Wua-Wua Kendari

Kendari, 5 April 2018

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menghadiri 
Pembahasan Laporan Keuangan Audit PKBL

Jakarta, 5 April 2018

Laporan berkala PKBL. Pada Kamis, 5 April 
2018 Direktur Kepatuhan dan Manajemen 
Risiko menghadiri pembahasan laporan 
kegiatan PKBL PNM di Kementerian BUMN 
lantai 10. 
Kegiatan ini rutin dilakukan untuk 
melaporkan penggunaan dana PKBLdan 

program kerja yang sudah dilakukan. 
Program kemitraan bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan usaha kecil 
agar menjadi tangguh dan mandiri. 
Sementara Program Bina Lingkungan 
bertujuan untuk pemberdayaan kondisi 
sosial masyarakat.
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Abianti Riana Direktur Bisnis 1 
PNM bersama Menteri BUMN 
Rini Soemarno mengikuti kegiatan 

Operasi Bersih Sungai dalam rangkaian Hari 
Ulang Tahun (HUT) BUMN Bersama dan 
HUT Ke-20 Kementerian BUMN di Rindam 
Jaya, Jakarta Timur pada Minggu 8 April 
2018.
Kegiatan Operasi Bersih Sungai Ciliwung ini 
diikuti oleh lebih dari 250 peserta, terdiri atas 
seluruh Direksi BUMN dan anak perusahaan 
eks BUMN, para pejabat Kementerian 
BUMN, serta para aktivis penggiat 
lingkungan.
Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan 
lingkungan, khususnya untuk masyarakat 
di bantaran sungai. Kegiatan ini merupakan 
wujud kepedulian BUMN pada masyarakat 
dan penggiat lingkungan pada khususnya. 
Sebagai implementasi One Nation, One 
Vision, One Family to Excellence yang 
merupakan tema rangkaian kegiatan 
HUT BUMN Bersama dan HUT Ke-20 
Kementerian BUMN ini, Menteri Rini 

HUT BUMN, Bersih-Bersih 
Sungai Ciliwung

Jakarta, 8 April 2018

menyerahkan secara simbolis bantuan bedah 
rumah pada karyawan Kementerian BUMN 
yang membutuhkan.
Pada momen HUT BUMN dan Kementerian 
BUMN ini, sebagai satu keluarga untuk 
mewujudkan seluruh BUMN bisa sehat 
dan sejahtera bersama guna meningkatkan 

pelayanan prima pada masyarakat sebagai 
wujud BUMN hadir untuk negeri, para 
Direktur BUMN sebagai satu keluarga terus 
meningkatkan sinergi BUMN. Sinergi dan 
kolaborasi antar entitas usaha, khususnya 
antar BUMN terus hadir guna mendorong 
pertumbuhan BUMN yang signifikan. 

Dalam rangka menumbuhkan 
kepercayaan pelanggan terhadap 
barang/jasa yang ditawarkan nasabah 

binaan PT Permodalan Nasional Madani 
(Persero) cabang Yogyakarta, mengadakan 
pelatihan bertajuk Penerapan Service 

Service Excellent untuk 
pelaku UMKM
Yogyakarta, 11 April 2018

Excellent untuk pelaku UMKM dalam 
menghadapi Ekonomi Global (11/04/2018). 
Pada Program pengembangan kapasitas usaha 
(PKU) kali ini juga diadakan Temu Usaha 
Nasabah Unit. Acara dibuka oleh Abianti 
Riana Direktur Bisnis I. 

Dalam acara Pengembangan Kapasitas 
Usaha Cabang Yogyakarta Abianti Riana 
memberikan pengarahan untuk memotivasi 
para nasabah binaan PNM agar memberikan 
service Excellent kepada pelanggan nasabah 
ULaMM dalam mengembangkan usahanya 
di era Ekonomi Global. Direktur Bisnis I 
pun juga memberikan beberapa tips dan trik 
bagaimana bekerja dengan hati agar hasilnya 
lebih memuaskan. Juga diperlukan penerapan 
service excellent (Pelayanan Prima) kepada 
pelanggan seperti menghadirkan pelayanan 
dengan kenyamanan, mengutamakan 
keramahan, sopan santun, selalu menerapkan 
3S (senyum, sapa, salam), helpful, memiliki 
product knowledge, perhatian yang serius 
terhadap pelanggan, serta mempunyai 
kecakapan dalam berkomunikasi yang baik 
agar dapat memenangkan persaingan pasar 
mikro dan memiliki pelanggan yang loyal.
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Tahukah
Kamu?

Direktur Bisnis I Abianti Riana 
membuka Pelatihan Andika 
Nalawasa Angkatan IV. Pelatihan 

ini merupakan program dari Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan. Divisi ini 
melakukan pelatihan dan pendidikan dalam 
rangka peningkatan mutu SDM.

Pembukaan Pelatihan
Andika Nalawasa
Angkatan IV

Yogyakarta, 10 April 2018

Penutupan Pelatihan Syaria 
Basic Training Batch I

Jakarta, 11 April 2018

Acara dilanjutkan dengan kunjungan 
Direktur Bisnis I PNM Abianti Riana ke 
Mekaar Banyudono Yogjakarta pada hari 
Selasa.  Kunjungan ini bertujuan untuk 
melihat langsung perkembangan nasabah 
Mekaar dan mengikuti proses Pembayaran 
Kolektif Mingguan di Cabang Mekaar 
Banyudono. Pada kesempatan yang sama 
Direktur Bisnis 1 juga menyampaikan 
apresiasi kepada nasabah yang selalu 
disiplin dan hadir tepat waktu dalam 
pertemuan kegiatan mingguan.

Pada Kamis 12 April 2018 
Direktur Bisnis 1 Abianti Riana 
memberikan pengarahan dan 

motivasi kerja kepada 12 orang Kepala 
Cabang Program PAKAR bertempat di 
Lantai 10 Menara Taspen Jakarta. Ke 12 
orang terpilih yang mengikuti Program 
Pendidikan Calon Kepala Cabang Mekaar 
yang di singkat (PAKAR) ini telah 
melalui beberapa tahapan di antaranya 
yaitu Proses seleksi awal berdasarkan 
surat lamaran, Psikotes, dan Wawancara 
oleh Komite SDM Program PCP 
Mekaar. Selanjutnya setiap calon kepala 
cabang Mekaar harus mengikuti masa 
orientasi selama 6 (enam) hari – (TL-
Tes Lapangan). Selesai TL dan pelamar 
menyatakan bersedia untuk melanjutkan 
proses selanjutnya yaitu evaluasi hasil tes 
akhir untuk penerimaan.
Program ini dibuat untuk mendidik para 
AO berprestasi melalui jalur khusus, 
sehingga menjadi bibit unggul calon 
Kepala Cabang. Proses percepatan ini 
tidak hanya mendidik dengan program 
yang terukur, tapi juga menyiapkan skill 
matang para AO untuk memimpin.

Arahan Direktur Bisnis I 
dalam Program PAKAR

Jakarta, 12 April 2018

Kota Yogyakarta terdiri dari empat belas 
kecamatan, yaitu Mantrijeron, Kraton, 
Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, 
Gondokusuman, Dannurejan, Pakualaman, 
Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, 
Gedongtengen, Jetis, dan Tegalrejo. Uniknya, 

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 
2010, terdapat 388.088 jiwa di Kota 
Yogyakarta dengan proporsi pria dan 
wanita yang hampir setara.
Sumber: Berkuliah.com

Direktur Utama PT PNM Persero 
Arief Mulyadi menghadiri acara 
penutupan Syaria Basic Training 

Batch I di Hotel Millenium, Tanah Abang, 
Jakarta Pusat pada Rabu 11 April 2018.
Kegiatan Syaria Basic Training di ikuti oleh 
perwakilan beberapa divisi dan pada acara 
penutupan tersebut di dihadiri pula oleh 
EVP Bisnis ULaMM Kindaris. Kegiatan 
Syariah Basic Training ini bertujuan agar 
peserta pelatihan mampu memahami dasar 
tentang filosofi ekonomi syariah, prinsip 
dasar dalam berbisnis syariah serta peserta 
pelatihan mampu memahami dan berperan 
sebagai sumber daya insani (SDI) usaha 
syariah yang berkualitas, kompeten dan 
profesional. Acara Syaria Basic Training 
akan terus berlanjut ke batch berikutnya. 
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D
alam rangka mempererat 
kekompakkan seluruh 
kepala divisi dan wakil 
kepala divisi, PNM kantor 
pusat menyelenggarakan 

Outing PNM Leader Adventure pada 7 – 8 
April 2018 bertempat di Maribaya Natural 
Hotspring Resort, Bandung. Pada acara 
outing kali ini mengusung tema Divisi 
Ngahiji, PNM Jaya Salawasna yang memiliki 
arti Divisi Bersatu PNM Jaya Selalu. Selain 
kegiatan petualangan di alam terbuka seperti 

paint ball, fun games, dan berendam air 
panas, panitia juga menyiapkan beberapa 
perlombaan yang diikuti para peserta PNM 
Leader Adventure yang telah di bagi menjadi 
beberapa kelompok gabungan dari seluruh 
kepala divisi dan wakil kepala divisi. 
 Beberapa kategori perlombaan 
yang menguji kekompakan dan kreativitas 
antar tim seperti PNM Show Off dan PNM 
Master Chef terlaksana dengan penuh 
kecerian dan keseruan. Dengan adanya 
kegiatan seperti ini membuat seluruh kadiv 

dan wakadiv di PNM semakin kompak 
dan saling membangun keakraban yang 
lebih mendalam satu sama lainnya. Acara 
PNM Leader Adventure di tutup dengan 
pengumuman “Outing Awards” dengan 
kategori peserta Terbodor, Teriweh, 
Terkasep, Tergeulis, Terbageur, dan 
Terbangor serta acara tukar kado sesama 
peserta. Diharapkan setelah diadakannya 
kegiatan PNM Leader Adventure ini 
membuat suasana kerja kembali produktif 
dan bersemangat.

PNM Leader 
Adventure

Divisi Ngahiji, PNM Jaya Salawasna!
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Direktur Utama Arief Mulyadi dan 
Direktur Bisnis I Abianti Riana 
menghadiri Family Gathering 

BUMN 2018 di Taman Budaya Sentul City, 
Kabupaten Bogor (14/04). Turut hadir 
pula Menteri BUMN Rini M. Soemarno 
dan seluruh keluarga jajaran Direksi 
BUMN beserta seluruh keluarga karyawan 

Direktur Utama PT Permodalan 
Nasional Madani menghadiri 
syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) 

ke-20 Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara yang di buka dengan seremonial 
pemotongan tumpeng oleh Menteri BUMN 
Rini Soemarno. Peringatan HUT ini juga 
bersamaan dengan 24 BUMN yang berulang 
tahun sepanjang Maret dan April 2018.
Adapun tema yang diusung kali ini adalah 
‘One vision, one nation, one family, to 
excellence’. Selain pemotongan tumpeng, pada 
acara ini Dirut PNM,  Arief Mulyadi juga 
turut serta mengikuti rangkaian acara HUT 
kementerian yaitu kegiatan bersih-bersih di 
lingkungan kantor Kementerian BUMN dan 
mengikuti rangkaian kegiatan positif lainnya, 

seperti pengecatan Masjid Ar- Rayyan yang 
terletak di belakang Kementerian BUMN 
bersama jajaran Eselon I Kementerian BUMN 
dan Direktur perusahaan BUMN lainnya.
“Program fun walking keliling gedung 
kementrian, mengecat pagar gedung BUMN. 
Biarpun tua tapi kita tetap kan harus bisa 
kelihatan cantik, jadi semua deputi punya 
tanggung jawab satu area menanam. Jadi 
memang kebersamaan inilah yang penting,” 
ujar Rini di Gedung Kementerian BUMN, 
Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2018).
Menteri Rini mengatakan, di usia 
Kementerian yang sudah menginjak 20 tahun 
ini, diharapkan bisa mempersiapkan semua 
perusahaan pelat merah agar menjadi kuat 
dan sehat.

HUT KBUMN, One Nation One Vision 
One Family to Excellence

Jakarta, 14 April 2018

Kementerian BUMN. 
Kegiatan Family Gathering BUMN ini 
merupakan fase keenam dari rangkaian acara 
HUT BUMN Bersama dan Kementerian 
BUMN. Acara ini diselenggarakan oleh 
Kementerian BUMN dan 24 BUMN yang 
berulang tahun di bulan Maret-April, Menteri 
Rini mengatakan, ”Selama ini BUMN 

bekerja keras sebagai perwujudan BUMN 
Hadir Untuk Negeri, kita mengerahkan 
tenaga dan upaya untuk membantu 
masyarakat sampai ke daerah terujung 
Indonesia, sampai kita melupakan 
keluarga sendiri (BUMN dan Kementerian 
BUMN). Kedepan, saya harapkan kita 
mendahulukan keluarga kita, karena 
mereka ini yang selama ini memberikan 
supportnya. Semoga seluruh keluarga 
BUMN bisa bahagia dan sejahtera 
bersama”. Tak lepas dari tema HUT kali 
ini, yaitu One Nation, One Vision, One 
Family To Excellence, BUMN serahkan 
bantuan senilai Rp13,15 miliar, antara lain 
berupa bantuan bedah rumah karyawan, 
santunan anak yatim piatu, fasilitas 
umum taman nasional Bromo Tengger 
Semeru, operasi katarak gratis, sarana 
prasarana pendidikan, bantuan pendidikan 
anak karyawan, bantuan pembangunan 
masjid, bantuan penghijauan, toilet, 
renovasi jembatan, budidaya lele, bantuan 
pembangunan balkondes, dan padat karya 
tunai di berbagai lokasi.
Pada sambutannya, Menteri Rini 
mengungkapkan, “Dalam kurun waktu 20 
tahun, BUMN-BUMN di bawah koordinasi 
Kementerian BUMN telah berkembang 
secara pesat. Pada tahun 2017 total aset 
mencapai lebih dari Rp7.200 triliun, dengan 
total laba mencapai Rp189 triliun.”

Perayaan HUT
Bersama BUMN

Jakarta, 13 April 2018
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Direktur Bisnis I Abianti Riana 
menghadiri Rapat koordinasi 
Kantor Cabang ULaMM Bandung 

dan Kantor Cabang ULaMM Bojong Loa 

Kaler. Pada acara tersebut di hadiri pula oleh 
Pemimpin Cabang ULaMM masing-masing 
wilayah, rakor dibuka oleh Ibu Abianti Riana. 
Dalam acara tersebut Ibu Abianti Riana juga 

memberikan pengarahan untuk memotivasi 
para insan ULaMM wilayah Bandung yang 
sedang mengejar target perusahaan. 

Silaturahmi Dompet Dhuafa dengan 
Direktur Utama Arief Mulyadi
Jakarta, 18 April 2018

PT Permodalan Nasional 
Madani menggelar 
silaturahmi 

bersama Dompet 
Dhuafa pada Rabu 
(18/04), terkait sinergi 
bersama masyarakat 
dhuafa di wilayah Jakarta. 
Bagi Dompet Dhuafa 
momentum menjelang Ramadhan 
menjadi bukti bahwa dengan bersinergi, kepedulian 
akan lebih memiliki dampak dan menginspirasi.
Kunjungan tersebut digelar dalam rangka mempererat 
silaturahmi antara Dompet Dhuafa dan PNM, 
dan mengenal lebih dekat program-program 
pemberdayaan Dompet Dhuafa. Silaturahmi Dompet 
Dhuafa dihadiri oleh Ismail A Said, Iwan Ridwan, 
Yuniarto dan Direktur Utama PT Permodalan Nasional 
Madani Arief Mulyadi.

Pembukaan Rakor Mekaar Region Bandung 
oleh Direktur Bisnis I

Bandung, 17 April 2018
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PT Permodalan Nasional Madani 
(Persero) atau PNM berpartisipasi 
dalam acara perayaan ulang tahun 

Kementerian BUMN ke-20 yang diadakan di 
Menara Taspen, Jakarta Pusat pada Minggu 
(22/04). Peringatan ulang tahun Kementerian 
BUMN dimeriahkan dengan serangkaian 
acara jalan sehat dan hiburan yang dihadiri 
oleh jajaran Eselon I Kementerian BUMN, 
Direktur perusahaan BUMN dan masyarakat 
Jakarta.
PNM hadir dengan menyediakan “Recharge 
Zone” yang memberikan energi baru kepada 
para peserta setelah lelah mengikuti kegiatan 

Jalan Sehat HUT KBUMN ke-20 dihadiri 
oleh Direktur Utama & Direktur Kepatuhan 
dan Manajemen Risiko

Jakarta, 22 April 2018

jalan sehat. Beragam minuman segar dan 
buah pisang disediakan secara gratis bagi 
para peserta, serta kursi pijat yang akan 
menambah semangat para peserta mengikuti 
kegiatan hiburan lainnya. Layanan cek 
kesehatan gratis juga disediakan dalam booth 
PNM diantaranya cek tekanan darah, gula 
darah, kolestrol dan asam urat. Ratusan 
peserta turut meramaikan dan merasakan 
manfaat dari hadirnya “Recharge Zone” 
PNM dalam acara ini. Pada acara ini turut 
hadir Direktur Utama Arief Mulyadi dan 
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 
M.Q. Gunadi.

Dalam rangka memberikan apresiasi 
atas kinerja yang telah diberikan oleh 
karyawan ULaMM (Unit Layanan 

Modal Mikro) yang tersebar di seluruh 
Indonesia maka PNM mengundang KKO dan 
AOM yang terpilih berdasarkan prestasinya 
selama 3 bulan terakhir yaitu Januari, 
Februari, dan Maret 2018, untuk mengikuti 
rangkaian kegiatan Reward KKO dan AOM 
ULaMM di Jakarta. Pada reward KKO dan 

Reward KKO & AOM ULaMM 
Jakarta, 19 April 2018

AOM di hari pertama karyawan yang terpilih 
di undang untuk menghadiri makan malam 
bersama direksi bertempat di SKYE lantai 56 
Menara BCA Sudirman. 
Pada kesempatan itu 10 karyawan yang di 
berikan reward sangat exited dan senang 
karena suasana di SKYE sangat berbeda 
dengan suasana di daerah asal masing-masing 
karyawan. Berada di pusat Jakarta dan lantai 
tertinggi di Menara BCA, Skye menawarkan 
pemandangan langit Kota Jakarta yang 
‘dihiasi’ gedung-gedung tinggi. Para peserta 
AOM dan KKO yang datang menjelang 
malam menikmati city view terbaik, yaitu 
ketika langit berwarna kemerahan dan lampu-
lampu gedung serta jalan mulai dinyalakan. 
Para peserta juga melalukkan foto-foto di 
area outdoor yang menyajikan pemandangan 
mengagumkan dari Kota Jakarta. 

Pada acara reward tersebut di hadiri oleh 
Direktur Utama Arief Mulyadi, Direktur 
Keuangan Tjatur H. Priyono, Direktur 
Kepatuhan dan Manajemen M.Q. Gunadi, 
EVP Bisnis ULaMM Kindaris dan juga di 
hadiri oleh Kepala Divisi PPU 1 dan PPU 2. 
Selanjutnya Pak Arief Mulyadi memberikan 
pengarahan dan ucapan terimakasih nya 
kepada 10 AOM dan KKO terpilih karena 
telah memberikan kinerja yang baik 
selama periode tersebut. Arief Mulyadi 
juga memberikan motivasi agar jangan 
cepat puas, dan terus bersemangat dalam 
mempertahankan prestasinya serta mengejar 
target yang di berikan perusahaan. Makan 
malam, ramah tamah serta pengarahan dari 
direksi di akhiri dengan pembagian sertifikat 
kepada 10 AOM dan KKO terbaik dilanjutkan 
dengan foto bersama.
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Direktur Utama PT Permodalan 
Nasional Madani (PNM) Arief 
Mulyadi mengikuti Fun Bike 

BUMN Tour De Tjolomadoe 2018, 
sekaligus puncak acara peringatan 
HUT ke-20 BUMN di Karanganyar, 
Jawa Tengah, Minggu 29 April 2018 
pagi. Acara Fun Bike diikuti oleh 

Bertempat di Menara Taspen Lantai 
17 dilaksanakan Sosialisasi dan 
Koordinasi Program Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan PT Permodalan 
Nasional Madani yang di hadiri oleh 
pembicara dari Komisi Pemberantasan 
Korupsi yaitu Asep Rahmat selaku Pemeriksa 
Gratifikasi KPK. 
Pada kesempatan ini, Direktur Utama Arief 
Mulyadi memberikan sambutan sekaligus 
memaparkan rekapitulasi penanganan dan 
tindak lanjut laporan gratifikasi oleh PNM 
ke pihak KPK periode Agustus 2017, PNM 
telah melaporkan empat jenis gratifikasi dari 3 
kantor cabang dan 1 gratifikasi di kantor pusat 
yang diterima PNM pada bulan Juni 2017. 
Adapun nilai penerimaan masing-masing 
gratifikasi sebesar 200 ribu dalam bentuk 
parcel dari beberapa pihak yaitu BPR Klaten 
Sejahtera dan BPR Arthanugraha Makmur 
(Nasabah) PNM cabang Semarang, Notaris 
Prakoso P, SH (Mitra Kerja) PNM cabang 
Madiun dan yang terakhir penerimaan parcel 
dari PT BNI Persero (Mitra Kerja) PNM 
Pusat Jakarta. 
Dengan adanya pelaksanaan program 
sosialisasi Gratifikasi di PNM di harapkan 
dapat  mengendalikan penerimaan gratifikasi 
untuk mengefektifkan pencegahan korupsi di 
lingkungan PT Permodalan Nasional Madani 
secara transparan dan akuntabel. Acara 
Sosialisasi Gratifikasi tersebut dihadiri oleh 
Direktur Utama, EVP ULaMM, dan seluruh 
Kadiv wakadiv PT Permodalan Nasional 
Madani.

Rapat Koordinasi Direktur Utama 
BUMN dan FUN BIKE Solo

Jakarta, 30 April 2018

Karanganyar,  29 April 2018

Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri 
PAN RB Asman Abnur, Menristekdikti 
M Nasir, Kepala BAPPENAS Bambang 
Brodjonegoro, beserta direksi dan 
karyawan BUMN. Start Fun Bike dimulai 
di De Tjolomadoe pada pukul 06.00 WIB, 
dengan rute mengelilingi wilayah Solo dan 
finish kembali ke tempat yang sama.

Sosialisasi Gratifikasi oleh 
KPK Menara Taspen
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“Mencari Rezeki Ditemani Indahnya Alam”
PNM Cabang Sorong
Foto: EEF

“Satu-satunya cara untuk 

melakukan pekerjaan yang hebat 

adalah dengan mencintai apa 

yang kamu lakukan”

- Steve Jobs
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Direktur Bisnis 1 PNM, Abianti 
Riana, meraih penghargaan 
sebagai Dewi BUMN 2018 di ajang 

BUMN Marketeers Award pada Rabu, 2 
Mei 2018 di Jakarta. BUMN Marketeers 
Award merupakan ajang penghargaan bagi 
perusahaan BUMN dengan mengapresiasi 
kinerja perusahaan dari sisi pemasaran.
Abianti Riana mengucapkan terima kasih 
kepada seluruh insan PNM. Penghargaan ini 
bukti jerih payah seluruh insan PNM sebagai 
manusia yang diamanahkan untuk bisa 
mengubah hidup lebih banyak masyarakat 
pelaku ekonomi kerakyatan dalam wadah 
PNM Mekaar. Ini juga merupakan peran 
para wanita prasejahtera yang akan didorong 
menjadi pelaku pemula usaha.
“Saya meyakini penghargaan ini dapat 
memberikan energi lebih buat kami semua 
selaku Pengelola PNM maupun seluruh 
teman-teman insan PNM agar banyak 

Direktur Bisnis 1 PNM Raih Penghargaan 
Dewi BUMN 2018

keluarga masyarakat Indonesia tersenyum 
karena mampu berdaya membangun 
Indonesia yang kita cintai. Salam hangat 

untuk seluruh insan PNM dan salam hormat 
untuk keluarga. Semangat yakin bisa pasti 
bisa!” ucap Abianti

Jakarta, 2 Mei 2018

Bertempat di Kementerian 
BUMN, Jakarta, Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) PNM 

Investent Management dihadiri oleh 

M.Q Gunadi, Direktur Kepatuhan dan 
Manajemen Risiko PNM serta jajaran 
direksi PNM IM membahas kinerja 
PNM IM. 

RUPS PNM
Investment Management
Jakarta, 2 Mei 2018
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Dalam rangka memberikan apresiasi atas capaian kinerja para 
pemimpin cabang ULaMM, PNM memberikan penghargaan 
berupa kegiatan wisata ke Malaysia dan Singapura pada 4-8 

Mei 2018, kepada:
1. Indra Irawan, Kepala Cabang PNM Aceh
2. Irmana, Kepala Cabang PNM Palembang
3. Iman Sewaka, Kepala Cabang PNM Cirebon
4. Andrea Prasetya, Kepala Cabang PNM Banyuwangi
5. Alfian Langkamane, Kepala Cabang PNM Manado
6. Lienda Diana, Kepala Cabang PNM Wonogiri
7. Suryaddin, Kepala Cabang PNM Tangerang
Acara pelepasan dihadiri oleh Direktur Utama, Arief Mulyadi; 
Direktur Keuangan, Tjatur H Priyono; Direktur Kepatuhan dan 
Manajemen Risiko PNM, M.Q.Gunadi; EVP UlaMM, Kindaris di 
GAIA Restaurant, Jakarta. Apresiasi ini diharapkan dapat menjadi 
motivasi agar dapat berkerja lebih baik untuk mewujudkan visi dan 
misi perusahaan.

Reward ULaMM 2017

Jakarta, 3 Mei 2018

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PNM dilaksanakan 
di Kementerian BUMN, Jakarta dengan agenda pembahasan 
mengenai Laporan Tahunan Buku 2017 dan Laporan Keuangan 

PKBL Tahun Buku 2017. Kegiatan ini dipimpin oleh Gatot Trihargo, 
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, dan 
dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi PNM.

RUPS PNM

Jakarta, 2 Mei 2018
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PNM menggelar kegiatan pelatihan 
bertemakan “Sharia Basic Training” 
dalam rangka persiapan pembentukan 

Unit Usaha Syariah (UUS). Dibuka oleh 
Direktur Bisnis I PNM, Abianti Riana di Hotel 
Millenium, Jakarta. Pelatihan ini diikuti oleh 
Kepala Divisi, Pemimpin Cabang, Kepala 
Bagian. Kedepannya, kegiatan pelatihan ini 
akan digelar secara berkala.

Pembahasan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PROJK) Tentang 
Pengawasan PNM dipimpin oleh Anggar, Deputi Komisioner Pengawasan IKNB I 
dan Bambang W Budiman, Kepala Departemen Pengawasan IKNB2B di Menara 

Mulia, Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi dan 
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PNM, M.Q. Gunadi. Pada pertemuan ini, 
disusun beberapa peraturan yang akan dijadikan landangan hukum OJK dalam memberikan 
pengawasan bisnis yang dijalankan PNM.

Direktur Keuangan PNM, Tjatur 
H Priyono menyempatkan diri 
mengunjungi stand Manjamata, 

yang dikelola oleh PT Mitra Dagang Madani 
(MDM) di Kawasan De Tjolomadoe, Surakarta. 
Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan 
PNM kepada cucu perusahaan yang berfokus 
membangun jalur perdagangan produk 
nasabah unggulan PNM. Di stand Manajamata, 
MDM memamerkan beragam produk 
kerajinan, seperti tas, hiasan perak, lampu dan 
lain sebagainya yang berkualitas expor.

Pembukaan Sharia Basic 
Training PNM
Jakarta, 4 Mei 2018

Pembahasan RPOJK  
Pengawasan PNM

Jakarta, 4 Mei 2018

Surakarta, 4 Mei 2018

Agenda Kita

Direktur Keuangan PNM 
kunjungi Manjamata
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P
NM berkerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Gelar Seribu Produk Wira 
Usaha Baru (WUB) di Pelataran Parkir Gedung Sate, Bandung pada 
Minggu (6/5). Kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan 
beragam produk kreatif usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) asli 

Jawa Barat diikuti lebih dari 1000 pengusaha dari bermacam-macam sektor usaha. 
 PNM sebagai BUMN yang ditugaskan khusus untuk mengembangkan 
ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan dan pendampingan usaha UMKM 
sangat mendukung kegiatan yang memberikan ruang kepada pengusaha untuk 
memperkenalkan produk mereka kepada publik. Pada kegiatan ini pula menjadi 
kesempatan bagi para calon pengusaha UMKM untuk bertukar informasi dan 
mencari ide sebelum terjun kedunia usaha.  Kegiatan ini dibuka oleh gubernur 
Jawa Barat Ahmad Heryawan dengan di dampingi oleh Direktur Utama PNM Arief 
Mulyadi dan diikuti dengan penuh antusias oleh warga Bandung.
 Kegiatan ini merupakan rangkaian dari program pencangan seratus ribu 
wira usaha Jawa Barat. Bandung Raya telah menjadi pusat perkembangan industri 
UMKM kreatif mulai dari produk fashion hingga mebel dan kuliner, tiap tahunnya 
pun melahirkan begitu banyak pengusaha dan produk baru yang sangat menarik. 
PNM yang merupakan sahabat UMKM hadir untuk membantu mengembangkan 
usaha mereka, sehingga usaha mereka dapat naik kelas. Gelar Seribu Produk WUB 
2018 mengambil tema “WUB Bisa Berbudaya (Binangkit Sauyunan, Berdaya Saing, 
Bulatkan Tekad untuk naik kelas, Daya Tarik Tinggi, Berjaya dan menjadi tuan 
rumah di negeri sendiri).

Wira Usaha Baru 
Bisa Berdaya
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PNM melanjutkan kerja sama 
dangan Kejaksaan RI Bidang 
Datun (Jamdatun) untuk 

penanganan masalah hukum Bidang 
Perdata dan Tata Usaha Negara untuk 
meningkatkan pemahaman hukum bagi 
pelaku Usaha Mikro Kacil dan Manengah 
(UMKM) dalam melaksanakan usahanya.
Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi 
mengatakan, slogan Jamdatun 
“Pencegahan dan Kesejahteraan” 
sesuai dengan prinsip kerja intenal dan 
eksternal PNM selama ini. Karena itu, 
slogan Jamdatun ini sangat pas dengan 
aktivitas PNM (Persero) dengan mitra 
usahanya.
“Pencegahan dan kesejahteraan pas 
dengan aktivitas PNM selama ini yang 
telah membina 4 juta ibu rumah tangga 
prasejahtera di seluruh Indonesia,” 
ujar Direktur Utama PNM (Persero) 
Arief Mulyadi saat Penandatanganan 
Kesepahaman Bersama Jaksa Agung 
Muda Perdata Tata Usaha Negara 
(Jamdatun) dengan Permodalan Nasional 
Madani (Persero) di Jakarta, Selasa 
(8/5/2018).
Penandatanganan tersebut diikuti oleh 
Dirut PNM Arief Mulyani dengan 
Jamdatun RI Loeke Larasati, yang 
dihadiri para jajaran dari masing-masing 
instansi.

Dalam rangka percepatan peningkatan 
nasabah PNM Mekaar tahun 2018, 
PNM menggelar kegiatan Rapat 

Koordinasi Nasional Mekaar di Hotel Ibis Style 
Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Kegiatan ini 
dihadiri oleh Direktur Bisnis I PNM, Abianti 

Riana beserta seluruh Kepala Divisi dan Wakil 
Kepala Divisi Bisnis Mekaar. Dengan adanya 
rapat koordinasi ini, para insan PNM Mekaar 
diharapkan dapat merealisasikan strategi 
bisnis guna mencapai target 4 juta nasabah 
Mekaar di akhir tahun 2018

PNM menggelar kegiatan Workshop Kepala 
Reviewer dan Kepala Legal Wilayah di 
Hotel All Season Petojo, Jakarta Kegiatan 

ini dihadiri oleh Direktur Kepatuhan dan 
Manajemen Risiko PNM, M.Q.Gunadi, sekaligus 
memberikan arahan mengenai strategi dalam 
meningkatkan kompetensi.

Sinergi PNM dan 
Jamdatun RI

Rapat Koordinasi Nasional 
Mekaar

Jakarta, 10 Mei 2018

Jakarta, 8 Mei 2018

Jakarta, 8 Mei 2018

Workshop Kepala 
Reviewer dan Kepala 
Legal Wilayah
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PNM menggelar kegiatan temu alumi 
yang diselenggarakan di Resto 
Sederahana Satrio, Kuningan, Jakarta. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Bangun Sarwito 
Kusmulyono, Mantan Direktur Utama PNM; 
Arief Mulyadi, Direktur Utama PNM; Tjatur 
H Priyono, Direktur Keuangan; Abianti 
Riana, Direktur Bisnis I PNM; serta beberapa 
alumni PNM. Kegiatan yang bertujuan 
untuk menyambung tali silaturahmi, 
berjalan dengan penuh kesederhanaan dan 
kehangatan. 

PNM memberikan penghargaan “Kartini 
Masa Kini”,  kepada lima orang nasabah 
perempuan dari produk ULaMM, 

dikarenakan mereka dapat menjadi penggerak 
ekonomi UMKM untuk masyarakat 
sekitarnya. Mereka adalah  Casmuti dari Tegal 
, Ineu Susanti dari Sukabumi, Maslina dari 
Bangka Belitung, Nurul dari Pekanbaru dan 
Endah dari Bogor. 
“Mereka ini awalnya terpaksa berusaha. 
Namun sekarang jadi penggerak ekonomi 
di lingkungan sekitarnya. Ini kami apresiasi. 
UMKM bisa menjadi inisiator dan motivator 
percepatan ekonomi di lingkungannya,” ujar 

Silaturahmi Alumni PNM

Kartini Masa Kini Award 
PNM 2018

Jakarta, 12 Mei 2018

Jakarta, 9 Mei 2018

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi
Ia menambahkan, saat ini ada 63 ribu 
pelaku UMKM yang dibina PNM. Jumlah 
itu menurutnya masih sedikit. “Dari 59 juta 
pelaku UMKM di Indonesia, tapi kalau dari 
63 ribu jadi inovator dan motivator, akan 
luar biasa. Para pemenang Kartini Award 
akan kami ajak keliling Indonesia, untuk 
berbagi ilmu dan pengalaman kepada 
UMKM binaan PNM,” jelas Arief.
Sementara itu, Endah, salah satu 
penerima penghargaan mengaku awalnya 
terpaksa menekuni bisnis. Ia kemudian 
memutuskan berhenti bekerja dan 

membuka usaha. Hingga kemudian 
berkembang, Serta mampu memberi 
lapangan pekerjaan kepada masyarakat 
disekitarnya.”Sekarang saya juga mau 
mengembangkan usaha garmen,” 
pungkasnya. 
Sementara itu, Komisaris Utama PNM 
Agus Muharram, mengapresiasi capaian 
para pelaku bisnis tersebut. “Saya 
mendoakan bisnisnya tambah maju. 
Kami juga akan membantu memfasilitasi 
kalau mau pameran di Smesco. PNM 
berkomitmen membantu UMKM 
mengembangkan usahanya,” pungkasnya
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Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi 
berkesempatan meninjau langsung 
Kantor Cabang PNM Malang dan 

Kantor Cabang Mekaar Gading Rejo untuk 

Kunjungan Direktur Utama PNM ke ULaMM dan Mekaar

Malang, 11 Mei 2018

memberikan arahan mengenai strategi bisnis 
perusahaan di tahun 2018. Pada kesempatan 
ini pula, Arief Mulyadi memberikan motivasi 
kepada karyawan untuk dapat meningkatkan 

kinerja sehingga dapat mencapai target akhir 
tahun yang telah diberikan, namun tetap 
mengutamakan kesehatan dan keselamatan 
dalam bekerja.

Dalam rangka menyambut Bulan 
Ramadhan yang penuh rahmat, 
Jajaran Direksi PNM mengadakan 

silaturahmi bersama keluarga besar PNM. 
Pada kesempatan ini, Jajaran Direksi PNM 
mengunjungi dan bersalaman kepada seluruh 
karyawan kantor pusat baik divisi, anak 
perusahaan dan cucu perusahaan. 
Silahturahmi sebelum datangnya Bulan 
Ramadhan merupakan tradisi masyarakat 
Indonesia. Dengan membangun silaturahmi, 
hati merasa bahagia dan senang ketika 
Ramadhan datang. Semangat untuk berbuat 
baik dan melaksanakan ketaatan meningkat. 
Menggelora semangat dalam jiwanya yang 
diikuti badannya sehingga merasa ringan 
melaksakanan ketaatan dan meninggalkan 
kemungkaran. 

Silaturahmi Direksi PNM 
dengan Karyawan
Kantor Pusat

Jakarta, 16 Mei 2018

Ibadah puasa Ramadhan memiliki banyak 
keutamaan dan diantara keutamaan tersebut 
sebagian besar manfaat atau hikmahnya 
untuk diri kita sendiri. 
Hikmah berpuasa yang kita dapatkan ini 
tentunya berkaitan erat dengan amalan puasa 

yang kita jalani. Dan amalan pada puasa 
Ramadhan bukanlah hanya menahan makan 
dan minum saja, melainkan juga menjalankan 
amalan ibadah Ramadan lainnya, seperti 
bersedekah, itikaf, silaturahmi, menghindari 
diri dari yang haram dan banyak lagi.

Majalah internal PT Permodalan Nasional Madani40



Pada agenda perdana safari ramadhan, 
Direktur Utama PNM berkesempatan 
menggelar kegiatan buka puasa 

bersama insan PNM yang berada di Kantor 
Cabang Pasar Minggu, Jakarta pada Jumat, 
18 Mei 2018. Arief Mulyadi didampingi 
dengan Sekretaris Perusahaan, Errinto 
Pardede; Kepala Divisi PPU I, Puji Riyanto; 
Kepala Divisi Remedial, Rahfie Syaefulshaaf 
hadir ditengah-tengah insan PNM Pasar 
Minggu berbagi pengetahuan mengenai 
kebijakan perusahaan di tahun ini. Suasana 
kekeluargaan sanggat terasa dengan pola 
diskusi yang terbuka dan santai, dibalut canda 
tawa keluarga besar PNM.

PNM menjalin kerja sama dengan PT 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
atau Bank BTN dalam memperluas 

kontribusi terhadap Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah UMKM di Indonesia. Direktur 
Utama PNM Arief Mulyadi, mengatakan 
sinergi bersama Bank BTN sudah terjalin baik 
sejak tahun 2016 lalu. “Lewat kerja sama ini, 
kami sebagai agent of development optimistis 

Sinergi PNM bersama PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN 
dalam rangka mendukung kemajuan 

sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 
Indonesia, direalisasikan dengan menggelar 
Workshop Sinergi Bisnis di Hotel Haris, 
Jakarta pada Selasa, 15 Mei 2018. 
Workshop Sinergi Bisnis PNM dan Bank 
BTN dibuka oleh Direktur Kepatuhan dan 
Manajemen Risiko PNM, M.Q.Gunadi dan 
Direktur Strategy, Compliance, & Risk Bank 
BTN, R. Mahelan Prabantarikso. Workshop ini 
menjadi ruang perencanaan dan penyusunan 
strategi bisnis guna meningkatkan pelayanan 
kepada pelaku UMK.

Jakarta, 18 Mei 2018

Jakarta, 14 Mei 2018

Workshop Sinergi Bisnis 
PNM dan Bank BTN

dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui pembinaan terhadap 
UMKM,”  Lanjutnya, melalui kerja 
sama ini PNM dan Bank BTN dapat 
melahirkan inovasi dan kreatifitas untuk 
mengembangkan dunia UMKM. Untuk 
itu, pada tahun ini PNM akan melakukan 
perluasan dan penambahan infrastruktur 
berupa pembukaan cabang Mekaar 
sebanyak 200 unit, guna mencapai target 
4 juta nasabah pembiayaan Mekaar yang 
diamanahkan oleh Kementerian BUMN,” 
tukas Arief Mulyadi.

Sinergi Bisnis PNM
dan Bank BTN

Buka Puasa Bersama di PNM 
Cabang Pasar Minggu

Jakarta pada Selasa, 15 Mei 2018
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PNM merombak jajaran dewan komisaris. 
Perubahan susunan tersebut di antaranya 
mengangkat dan memberhentikan anggota-

anggota dewan komisaris perusahaan. Hal ini tertuang 
dalam surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) selaku rapat umum pemegang saham 
(RUPS) Nomor SK-133/MBU/05/2018 pada 21 Mei 
2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan 
anggota-anggota dewan komisaris.
Posisi komisaris utama masih akan diisi oleh Agus 
Muharram. Sementara, posisi Suprianto sebagai 
Komisaris diberhentikan dan diganti oleh Veronica 
Colondam sebagai Komisaris Independen. Berikut 
susunan baru dewan komisaris PT PNM:
1. Komisaris Utama: Agus Muharram
2. Komisaris Independen: M. Sholeh Amin
3. Komisaris Independen: Veronica Colondam
4. Komisaris Independen: Meidyah Indreswari

Jakarta, 21 Mei 2018

Veronica Colondam, 
Komisaris Baru
PNM

EDUCATION
- M.Sc. in Social Science, Imperial College London and the London 
School of Hygiene and Tropical Medicines (2005).
- B.A. (Hons) in Mass Communications and Public Relations, 
American University (2000).

SPECIAL EDUCATION
- Spring 2013 : Impact Investing at SAID Business School, University 
of Oxford Fall 2010 : MIT, Presencing Institute of Leadership.
- Spring 2009: Harvard Kennedy School of Government, on Global 
Leadership and Public Policy.
- Summer 2008: Oriel College, Oxford University on 
Christian Apologetics and New Testament History.
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Menteri BUMN, Rini 
Soemarno kembali 
menggelar kegiatan Temu 

Nasabah Mekaar di GOR GSG YM 
Jaya Garut, pada Senin, 21 Mei 2018. 
700 nasabah Mekaar yang berasal 
dari wilayah Garut, Jawa Barat 
antusias menyambut kedatangan Rini 
Soemarno dengan meneriakan yel-yel 
“Ibu Rini Siapa yang Punya? Yang 
punya ibu Mekaar”.
Rini Soemarno hadir didampingi 
dengan Direktur Utama PNM, 
Arief Mulyadi, berserta rombongan 
Direktur Utama BUMN lainnya seperti 
Pertemina, BNI, Telkom, BTN dan 
lain sebagainya. Pada kesempatan ini, 
Menteri BUMN berdialog langsung 
dengan nasabah PNM Mekaar, 
sekaligus memberikan semangat 
agar mereka tetap produktif dalam 

Temu 700 Nasabah PNM 
Mekaar Jawa Barat Bersama 
Menteri BUMN

berusaha dan tidak lupa 
menabung.
Sebagai penutup dalam temu 
nasabah ini, para nasabah 
berkesempatan untuk menjawab 
pertanyaan berhadiahkan kartu 
uang elektronik yang diberikan 
oleh Menteri BUMN. Ibu-
Ibu Mekaar pun bersemangat 
memberikan jawaban terbaiknya, 
suasana menjadi lebih ceria 
dengan beragam jawaban unik 
yang berikan oleh mereka.

Garut, 21 Mei 2018
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Direktur Bisnis I PNM, Abianti Riana menyempatkan diri 
memberikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga 
nasabah Mekaar Cabang Banjarmasin Selatan, Ibu Mardatin 

di rumah duka. Abianti Riana didampingi Kepala Divisi PPM 2, 
Kudiyanto dan Direktur Rekrutmen PT Mitra Madani Institute, 
Widiawan Ari Sarwanto diterima langsung oleh suami dan anak 
dari Ibu Mardatin. Hadirnya Direktur Bisnis I PNM di rumah duka 
Nasabah Mekaar menjadi bukti tingginya kepedulian PNM kepada 
nasabah binaannya. Harapannya kunjungan ini dapat memberikan 
penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dalam rangkaian kegiatan Safari 
Ramadhan, Direktur Utama PNM, 
Arief Mulyadi berkesempatan 

meninjau langsung kegiatan Pengembangan 
Kapasitas Usaha (PKU) bertemakan 
Pelatihan Jahit Sinergi Nasabah Mekaar 

Direktur Bisnis I PNM, Abianti Riana dalam kunjungan 
kerjanya ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan 
menyempatkan diri mengunjungi Kantor Cabang PNM 

Banjarmasin pada Rabu, 23 Mei 2018. Pada kesempatan ini Abianti 
Riana memberikan motivasi kepada insan PNM untuk dapat 
bekerja dengan penuh semangat demi kemajuan usaha UMK 
nasabah binaan PNM.

Simpati Nasabah Mekaar

Banjarmasin, 23 Mei 2018

Safari Ramadhan Dirut PNM 
ke Tasikmalaya

Jawa Barat, 22 Mei 2018

Kunjungan Direktur Bisnis I 
ke Banjarmasin

Banjarmasin, 23 Mei 2018

dan ULaMM di Desa Cikukulu dan 
Karangnunggal, Jawa Barat. Kehadiran 
Arief Mulyadi menjadi penyemangat para 
nasabah binaan untuk berlatih menjahit 
yang akan meningkatkan kemampuan 
mereka dalam menghasilkan pakaian yang 

berkualitas tinggi. 
Sinergi ini harapannya bisa menjadi 
contoh bagi cabang lain. Harapannya 
sinergi antara UlaMM dan Mekaar akan 
meningkatkan skill dan kesejahteraan 
nasabah.
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Jika bingung mencari menu berbuka 
puasa dengan varian menarik. 
Mungkin bisa mencoba kuliner asal 

Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) ini. Ya, 
Sotong Pangkong namanya. Dalam bahasa 
melayu Kalimantan, sotong merupakan 
cumi-cumi.
Disebut dengan Sotong pangkong, karena 
cumi yang menjadi kuliner khas di bumi 
khatulistiwa karena cumi-cumi yang sudah 
dikeringkan dipanggang di atas bara api. 
Kemudian dipukul-pukuli menggunakan 
palu. Cara itu disebut dengan dipangkong 
dalam bahasa melayu. Mencari makanan ini 

di Pontianak tidaklah sulit. Apalagi selama 
Ramadan sangat mudah sekali mendapatkan 
Sotong Pangkong di sepanjang Jalan 
Merdeka.
Bang Sam, salah seorang penjual sotong 
pangkong mengatakan, Sotong Pangkong ini 
Biasanya dihidangkan menggunakan sambal 
cuka atau kacang. Tidak ketinggalan sambal 
bila tidak rasa kurang sedap. Pria yang sudah 
12 tahun melakoni diri sebagai penjual 
sotong pangkong itu mengungkapkan, 
penikmatnya tidak hanya berasal dari 
Pontianak tetapi juga dari Pulau Jawa bahkan 
luar negeri. Sumber: jawapos.com

Direktur Utama 
PNM, Arief Mulyadi 
menggelar kegiatan 

buka bersama insan PNM 
di Kantor cabang PNM 
Cimahi, Jawa Barat. Buka 
puasa yang dihadiri insan 
PNM dari bisnis unit ULaMM 
dan Mekaar berjalan dalam 
suasana kekeluargaan 
dan kesederhanaan. Pada 
kesempatan ini, Arief Mulyadi 

memberikan semangat 
dan motivasi agar insan 
PNM tetap fokus berkerja 
untuk dapat memenuhi 
target yang diberikan oleh 
perusahaan. Para insan PNM 
pun menyerukan semangat 
jujur, disiplin dan kerja keras 
sebagai pemberi semangat 
untuk menutup sesi berbagi 
pengetahuan bersama Direktur 
Utama PNM.

Dalam agenda safari 
ramadhan Direktur 
Bisnis I PNM ke 

Pontianak, Kalimantan 
Barat, Ibu Abianti Riana 
menyempatkan diri untuk 
berbuka puasa bersama 
insan PNM di Kantor 

Cabang Mekaar Kartapura. 
Para insan PNM yang hadir 
memanfaatkan momen ini 
untuk lebih mengenai Abianti 
Riana secara personal dan 
bertanya mengenai kiat-
kiat bekerja dengan penuh 
semangat. 

Buka Bersama PNM Cimahi

Cimahi, 25 Mei 2018

Safari Ramadhan Direktur Bisnis I 
PNM ke Pontianak, Kalimantan Barat

Sotong Pangkong,
Menu Berbuka Puasa
dari Pontianak

Pontianak, 23 Mei 2018
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Direktur Bisnis I PNM, Abianti Riana 
bersama Direktur Kepatuhan dan 
Manajemen Risiko PNM, M. Q. 

Gunadi menggelar kegiatan buka puasa 
bersama di Kantor Cabang PNM Solo 
pada Jumat, 25 Mei 2018. Kegiatan yang 
merupakan rangkaian dari safari ramadhan 
jajaran direksi PNM ini, dihadiri oleh insan 
PNM baik dari bisnis unit ULaMM ataupun 
Mekaar. Selain berbuka puasa bersama, para 
insan PNM berdiskusi langsung dengan 2 
direksi PNM mengenai kebijakan dan startegi 
bisnis PNM di tahun ini. 

Safari Ramadhan di Solo

Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
meninjau langsung program 
kredit Usaha Mikro (UMi) yang 

disalurkan melalui beberapa perusahaan, 
salah satunya PNM.  
Dalam kunjungan kerja ke Pasar Telukan, 

Menteri Keuangan Kunjungan Kerja 
ke Pasar Telukan, Sukoharjo.

Sukoharjo, Sri Mulyani yang didampingi 
Direktur Bisnis I PNM, Abianti Riana dan 
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, 
M.Q.Gunadi menyempatkan diri untuk 
berbaur dan menyapa para pedagang. Para 
pedagang pun tampak antusias dengan 

kedatangan mantan direktur Bank Indonesia 
tersebut.
Sri Mulyani menyatakan dengan adanya 
penyaluran kredit UMi diharapkan ekonomi 
masyarakat akan terus bergerak sehingga 
menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Solo, 25 Mei 2018

Solo, 25 Mei 2018
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Makna halal bihalal di dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
adalah hal maaf-memaafkan setelah 

menunaikan ibadah puasa. Selasa, 26 Juni 2018 
seluruh BOD dan EVP didampingi Kadiv-
kadiv berkeliling ke seluruh lantai untuk saling 
memaafkan dan mengucapkan selamat lebaran. 
Seluruh insan PNM yang ada di kantor pusat 
saling memberikan senyum kemenangan dan 
kebahagiaan sembari jajaran direksi datang ke 
setiap meja karyawan untuk bersalam-salaman. 

Halah bihalal Insan PNM

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi bersama Komisaris 
Utama PNM, Agus Muharram hadir dalam acara buka 
puasa bersama yang digelar oleh B.J Habibie pada 

Minggu, 27 Mei 2018.  B.J Habibie merupakan 
pendiri PNM yang berpesan kepada 
insan PNM untuk Tidak pernah lelah 
dan menyerah untuk perekonomian dan 
kesejahteraan masayarat dan bangsa Indonesia.
Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi hadir 
dalam kegiatan silahturahmi dan buka puasa 
bersama Otoritas Jasa keuangan pada Rabu, 30 
Mei 2018.

Buka Puasa Bersama BJ. Habibie 
dan Otoritas Jasa Keuangan

Jakarta, 27 Mei 2018

Jakarta, 26 Mei 2018
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Selain merayakan hari Kesaktian Pancasila 
dengan upacara bendera, tanggal 1 Juni 
juga merupakan hari yang sangat spesial 
bagi PT. PNM (Persero) karena tepat 
hari lahirnya Pancasila, lahir pula PT. 
PNM (Persero). BOD dan EVP PT PNM 
(Persero) melakukan seremonial yaitu 
dengan pelepasan burung dara dan disusul 
pelepasan balon oleh seluruh karyawan/
ti yang hadir. Pemotongan tumpeng juga 
dilakukan oleh Direktur Utama PT. PNM 
(Persero) Arief Mulyadi sebagai bentuk 
ucapan syukur atas bertambahnya 1 tahun 
untuk PNM serta membagikannya kepada 
perwakilan karyawan/ti di PNM.

PT. PNM (Persero) melaksanakan Upacara 
Hari Kesaktian Pancasila pada Jumat, 
tanggal 1 Juni 2018. PNM melaksanakan 

upacara di Lapangan Parkir Menara Taspen. Pagi 
itu karyawan/ti berkumpul  untuk mengikuti 
upacara, upacara berjalan dengan lancar dan 
penuh khidmat dipimpin oleh Arief Mulyadi 
selaku Direktur Utama PT. PNM (Persero). 
Upacara ini membuat seluruh insan PNM 
kembali menyadari dan patut berbangga dengan 
keberagaman yang disatukan dengan Pancasila. 
Bahwa seiring berkembangnya teknologi dan 
perubahan zaman bagi kita masyarakat Indonesia 
tak merubah dasar Negara Republik Indonesia 
adalah Pancasila yang mana perbedaan diakui 
dan saling mentoleransi. 

One Soul, One Goals

Pancasila mempersatukan 
Indonesia

Agenda Kita

Dilanjutkan pembacaan doa dan 
pemberian santunan kepada anak yatim. 
Ini merupakan kegiatan tahunan yang 
selalu meninggalkan kesan yang berbeda. 
Mengingat makin bertambahnya usia PNM 
dengan bertambahnya jumlah karyawan/
ti, maupun berkembangannya bisnis 
membuat PNM makin berkembang makin 
diperhitungkan dan makin berjaya. Hari 
itu seluruh karyawan/ti PNM mendoakan 
dengan tulus akan keberlangsungan 
perusahaan untuk selalu sukses dan 
mendapatkan hidayah dan perlindungan 
untuk kelancaran setiap bisnis dan 
operasional dari PNM. Majulah Indonesia, 
majulah PNM !
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Insan PNM di seluruh Indonesia 
mengadakan syukuran untuk ulang 
tahun PNM yang ke 19. Tiup lilin dan 

Kemeriahan HUT PNM ke-19 potong kue ulang tahun serta pemotongan 
tumpeng juga dilakukan cabang-cabang 
PNM di seluruh Indonesia. Kebahagiaan 
tersebut dirasakan seluruh Insan PNM, 

bertambahnya satu tahun usia perusahaan 
tercinta, menambahkan satu harapan bahwa 
perusahaan ini semakin maju dan semakin 
gemilang. 
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Pada tanggal 8 Juni 2018 bertempat 
di De Tjolomadoe Solo dilakukan 
pertemuan dengan 1000 AO Mekaar 

Solo bersama Imam A. Putro selaku 
Sekretaris Kementrian BUMN, Parman 
Nataatmadja selaku Staf Khusus Menteri 
BUMN, Arief Mulyadi Direktur Utama PT 
PNM (Persero) dan beberapa Dirut BUMN 

Temu 1000 AO 
Mekaar Solo

Agenda Kita

lainnya. Kegiatan temu 1000 AO Mekaar 
Solo ini merupakan lanjutan dari acara 
Bogor mengangkat tema “Profesional Muda 
Bangkit dan Berdaya”, ini dilaksanakan di De 
Tjolomadoe Solo dari pukul 12.00 sampai 
dengan pukul 14.00. 
Dalam kegiatan ini Direksi BUMN yang 
hadir memberikan pesan, arahan dengan 

materi yang sama pada dua acara 
sebelumnya di Ciwidey dan Bogor, serta 
berdialog dengan para AO Mekaar, 
memberikan hadiah, dan ditutup 
dengan foto bersama. Melalui Himbara 
juga memberikan THR dalam bentuk 
electronic money kepada seluruh AO 
yang hadir.
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IPB Bogor tampak berbeda pagi itu, 
tanggal 3 Juni 2018 berkumpul 1000 AO 
PNM Mekaar dengan antusias dan penuh 

semangat hadir di IPB. Pagi yang tak biasa 
untuk AO berkumpul dan mendapatkan 
knowledge sharing dari Menteri BUMN, 
Rini M. Soemarno, Dirut PNM, Direktur 
Bisnis 1 PNM, Rektor IPB, dan Staf Khusus 
Kementrian serta Direktur-Direktur BUMN 
yang lain. Mengangkat tema “Profesional 
Muda Bangkit dan Berdaya” membuat 
AO-AO PNM Mekaar yang hadir makin 
bersemangat terus bekerja menggunakan 
hati untuk membantu ibu-ibu prasejahtera 
agar menjadi sejahtera, selain itu juga 

Profesional Muda Bangkit dan 
Berdaya untuk 1000 AO Bogor

mendapatkan motivasi dari 3 wirausaha muda 
inspiratif Billy Boen (Founder & CEO Young 
on Top), Paundra N., CPO (Co-Founder 
Growpal) dan Rizal Fahreza, SP (Juara 1 
Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat 
Nasional 2016).
AO-AO juga melakukan dialog langsung 
dengan Dirut-Dirut BUMN, seluruh Dirut 
memberikan jawaban secara langsung di 
depan ibu Menteri. Tentu saja ini merupakan 
pengalaman yang berharga bagi AO-AO 
PNM Mekaar, karena mereka dapat berdialog 
secara langsung dengan pimpinan-pimpinan 
BUMN yang hadir pada kesempatan tersebut. 
AO-AO juga mendapatkan hadiah yaitu uang 

Elektronik dari Himbara. Pengalaman ini 
tidak akan dilupakan dan makin membuat 
semangat bekerja dan memberikan yang 
terbaik bagi PNM. 
Tak hanya itu pada kesempatan ini juga 
dibagikan oleh Menteri Rini M Soemarno 
secara simbolis realisasi sinergi PNM dan 
Bank Mandiri dalam pembuatan 5 unit 
gerobak usaha nasabah Mekaar Wilayah 
Bogor. Pengadaan gerobak bertujuan 
untuk meningkatkan produktivitas ibu-ibu 
prasejahtera dalam menjalankan usahanya 
sehingga bisa meningkatkan ekonomi 
keluarganya. 

Edisi 004 / 2018 51



Agenda Kita

Buka Bersama Keluarga Besar 
PT PNM (Persero)

Sebagai agenda tahunan rutin PNM 
mengadakan acara buka bersama 
yang dihadiri seluruh Karyawan dan 

Direksi. Buka bersama ini dilakukan di 
lapangan Menara Taspen dan selasar masjid 
Baitusallam tanggal 4 Juni 2018. Namun 
ada yang berbeda, tahun ini buka bersama 
dihadiri oleh alumni-alumni pimpinan PNM. 
Suasana menjadi haru dan memunculkan 

nostalgia. Ada ucapan syukur yang selalu 
disebut dalam setiap sambutan yang 
diberikan. Sungguh bangga menjadi keluarga 
besar PNM yang masih memiliki jalinan 
persaudaraan yang erat. Tauziah dibawakan 
oleh Sugiharto Menteri Negara BUMN 
Kabinet Bersatu 2004. Beliau menyampaikan 
pentingnya untuk kerja ikhlas dan terus 
membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Berbagai macam jenis makanan 
hingga kurma disediakan untuk seluruh insan 
PNM yang hadir. Semua berbuka bersama, 
menikmati suasana buka sore hari itu yang 
hangat akan kebersamaan. Pada kesempatan 
kali ini PNM juga memberikan santunan 
bagi anak Yatim. Selain menjalankan ibadah 
puasa acara ini juga dapat menambah jalinan 
silahturahmi seluruh Insan PNM. 
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Sinergi BUMN terjalin kembali, kali ini 
giliran PPertamina, Pupuk Indonesia, 
dan PNM bekerja sama dalam 

membagikan 2.700 Sembako. Bertempat di 
Lapangan Kecamatan Tambora, tanggal 6 Juni 
2018 sembako-sembako tersebut dibagikan 
kepada nasabah Mekaar  wilayah Tambora. 
Sembako berisikan 5 kg Beras, 1 kg Gula, 
dan 1 liter Minyak Goreng, sembako tersebut 
ditebus dengan harga 20.000/sembako. 
Penyerahan secara simbolis paket sembako 
untuk nasabah Mekaar diberikan oleh 
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi 
kepada perwakilan Ibu-ibu nasabah Mekaar 
Tambora. Perwakilan dari Kementrian juga 
datang untuk melihat secara langsung Bazaar 
Sembako Murah Wianda Pusponegoro dan 
Parman Nataatmadja selaku Staf Khusus 
Menteri BUMN serta Direktur Bisnis 1 
Abianti Riana. Bazaar sembako murah 
dimulai pukul 08.00 hingga 14.00, panas terik 
matahari pun tak membuat semangat ibu-ibu 

Abianti Riana selaku Direktur Bisnis 
PNM melakukan keliling Safari 
Ramadhan. Dengan berkunjung 

dan buka bersama dengan karyawan PNM, 
seluruh AM, Pengawas, Regional Manager, 
Koordinator Pengawas Area Lebak 1, Lebak 
2, Pandeglang dan beberapa AO berkumpul 
di Kantor PNM Mekaar Cikulur untuk 
mendengarkan arahan dan motivasi oleh 
Abianti Riana yang didampingi Direktur 
MMI, Direktur MNM, dan Kadiv PPM 1. 

Bazaar Sembako Murah 
untuk Nasabah Mekaar 
Tambora

Safari Ramadhan bersama 
Direktur Bisnis 

pra sejahtera luntur untuk mendapatkan 
sembako murah. Persyaratan yang harus 
dibawa oleh ibu-ibu hanya kartu nasabah, 
karena untuk memudahkan mensortir 
sehingga bantuan tepat sasaran. 
Nasabah kembali pulang dengan senyum 

yang lebar sambil membawa sembako yang 
bisa digunakan untuk keseharian mereka, 
senyuman mereka membuat teduhnya panas 
terik disetiap hati para karyawan PNM yang 
bertugas hari itu.

Motivasi dan arahan yang diberikan tentu 
saja membuat seluruh yang hadir makin 
semangat dalam bekerja. Abianti Riana 
juga mengingatkan untuk safety first dalam 
mengemban pekerjaan. Diketahui untuk 
kedisiplinan waktu menjadi sangat penting 
bagi pekerja dilapangan, namun tidak 
kalah penting untuk menjaga keselamatan 
berkendara dan mengikuti peraturan 
berlalulintas sehingga terhindar dari 
maribahaya. 

Pemberian santunan kepada anak Yatim 
dan tausiah juga dilakukan untuk menutup 
acara Safari Ramadhan kali ini. Lewat safari 
Ramadhan ini juga mengingatkan bahwa 
bulan puasa tidak membuat semangat untuk 
bekerja dengan prima makin terbatas, 
namun bulan puasa mengingatkan bahwa 
pekerjaan kita merupakan sebuah ibadah 
yang harus dilakukan dengan sepenuh hati, 
diantaranya melayani nasabah dengan hati 
yang tulus. 

 Kamis, 7 Juni 2018
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Menteri BUMN, Rini Soemarno 
melepas peserta mudik BUMN 
tahun 2018 di Pantai Karnaval 

Ancol Jakarta Utara. Menteri BUMN ditemani 
Dirut-Dirut BUMN lainnya termasuk Dirut 
PNM memberangkatkan 206.000 peserta 
pada tahun ke empat program mudik 
BUMN ini berlangsung. Pelaksanaan Mudik 

Direktur Utama PNM datang ke Ndalem Tjokrosukarnan 
untuk bertemu dengan 200 Nasabah PNM Mekaar. 
Nasabah-nasabah yang berkumpul berasal dari Cabang 

Banjarsari. Nasabah yang hadir mendapatkan kesempatan untuk 
tanya jawab dan mendengarkan arahan langsung dari Direktur 
Utama PNM. Arief mengatakan untuk terus berjuang dan 
bekerja keras dalam memperjuangkan ekonomi keluarga. Usaha 
yang maksimal dan tak pantang menyerah dapat menyebabkan 
keberhasilan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Silahturahmi Nasabah PNM 
Mekaar Solo Raya

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi memenuhi undangan 
untuk hadir dalam Open House dan HUT Bus Kusmuljono. 
Bus Kusmuljono merupakan salah satu Pendiri dan Direktur 

Utama PNM pertama di tahun 1999 hingga 2006. Komisaris 
Utama PNM Bapak Agus Muharram juga hadir. Kedekatan yang 
terlihat antara Dirut Pertama PNM dengan Dirut kita saat ini serta 
Komisaris Utama menggambarkan bagaimana kekeluargaan yang 
hangat dan tali silahturahmi yang tidak putus antara keluarga PNM. 
Hal ini membuat kekeluargaan Insan PNM tidak akan pernah 
terhapus dengan waktu dan jarak, selalu ada tempat di hati untuk 
seluruh keluarga besar PNM.

Silahturahmi bersama Salah Satu Pendiri 
dan Dirut Pertama PT. PNM (Persero) 
Jakarta, 24 Juni 2018

Agenda Kita

Bareng BUMN untuk yang keempat kali 
oleh Kementerian BUMN ini melibatkan 
62 BUMN dengan 177 kota tujuan baik 
di wilayah barat maupun wilayah timur 
Indonesia. Hal ini menuai apresiasi karena 
semakin banyak BUMN yang berpartisipasi 
untuk saling membantu agar program ini 
berjalan dengan lancar.
Pada program mudik ini, PT Jasa Raharja 
(Persero) ditunjuk sebagai Ketua Satuan 
Tugas Mudik Gratis Tahun 2018. Program 
Mudik Bareng BUMN 2018 merupakan 
salah satu wujud dari sinergi BUMN 
dalam melayani masyarakat. Selain sebagai 
bentuk pelayanan kepada masyarakat, 
Mudik Bareng BUMN bertujuan untuk 
mengalihkan penggunaan sepeda motor ke 
moda transportasi yang relatif aman seperti, 
bus, kereta api, dan kapal laut.
Dirut PNM turut hadir melepas peserta 

mudik BUMN 2018. Bertepatan pula 
di hari yang sama adalah Ulang Tahun 
Menteri BUMN Rini Soemarno. PNM 
memberikan acara kejutan dalam rangka 
ulang tahun dengan mengajak ibu Mekaar 
memberikan rangkaian bunga melati 
kepada ibu Menteri.
Saat tengah bernyanyi-nyanyi di atas 
panggung, tiba-tiba datang serombongan 
ibu-ibu yang mendatangi Menteri Rini. 
Salah seorang dari rombongan ibu-ibu 
tersebut mengalungi Rini kembang melati. 
Kedatangan ibu-ibu itu sontak membuat 
Rini terharu dan menitikkan air mata. 
Kedatangan ibu-ibu itu sontak membuat 
Rini terharu dan menitikkan air mata. 
Rupanya, ibu-ibu yang hadir itu merupakan 
bagian dari peserta program Mekaar yang 
diusung oleh PT Permodalan Nasional 
Madani (Persero) atau PNM.

Mudik BUMN 2018

Solo, 10 Juni 2018

Jakarta, 9 Juni 2018
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Suka mendengarkan musik dan 
minum kopi merupakan beberapa 
kesukaan Dirut PT. PNM (Persero). 

Tepatnya tanggal 23 Juni Bapak Arief 
Mulyadi merayakan ulang tahunnya yang 
ke-50. Kejutan pun sudah direncanakan 
dan siap dilaksanakan di hari Senin tanggal 
25 Juni 2018. Rangkaian kue ulang tahun 
di meja hadir dari kerabat dekat. Aroma 
coffee dari barista semerbak sampai selasar 
ruangan BOD dan alunan live music 
yang disiapkan untuk menyambut dan 
meramaikan suasana. Tema kejutan kali ini 
adalah semua kesukaan Bapak Dirut.  
Seluruh BOD, EVP, Kadiv, Wakadiv, 
dan Direktur Anak Cucu Perusahaan 
menyanyikan selamat ulang tahun untuk 
Bapak Dirut dilanjutkan tiup lilin, hingga 
potong kue. Pemutaran video ucapan 
dari cabang-cabang PNM di seluruh 
Indonesia juga langsung mendapatkan 
sambutan hangat dari Bapak Arief, tak 
lupa juga ada video dari anak-anak Bapak 
untuk memberikan ucapan dan doa. 

Ultah Meriah, 
Barokah Melimpah

Diakhir acara saat Bapak Arief menduga 
kejutan telah berakhir, malah kejutan 
yang disiapkan baru akan dimulai. Bapak 
Arief mendapatkan skype dari anak-anak 
tercinta. Tampak sebersit kerinduan di 
mata Bapak saat melihat anak-anaknya 
mengucapkan selamat ulang tahun lewat 
video online. Tak diduga oleh Bapak Arief 

bahkan oleh yang lainnya. Tiba-tiba anak-
anak Bapak sudah ada di selasar lantai 10, 
bersiap untuk memberikan ucapan hangat. 
Cium tangan hingga pelukan terlihat dan 
membawa suasana haru. 
Kejutan ini memperlihatkan sisi lain 
dari Bapak Dirut. Selain menjadi sosok 
pemimpin sebuah perusahaan beliau juga 
merupakan pemimpin keluarga yang 
gagah dan menyanyangi anak-anaknya. 
Kepala keluarga yang begitu dihormati 
dan menjadi figure yang menjadi panutan 
anak-anaknya. Haru itu juga dirasakan 
oleh seluruh yang hadir, kejutan tersebut 
menggambarkan bagaimana kesibukan 
dikantor tak mengurangi kualitas waktu 
dan kedekatan antara ayah dengan anak. 
Tak heran jika beliau selalu mengingatkan 
untuk terus perhatian dan meluangkan 
waktu bagi keluarga masing-masing. 
Penutup kejutan hari itu, anak bapak yang 
kedua bernama Irfan juga berulangtahun 
dan langsung tiup lilin dan potong kue 
bersama dengan ayahnya.
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Bertempat di Auditorium Program Pendidikan 
Vokasi Universitas Indonesia berlangsung 
acara Orasi Ilmiah “Peran serta BUMN dalam 

Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi oleh Rini M 
Soemarno (Menteri BUMN RI) untuk memperingati 
Dies Natalis ke-10 Program Pendidikan Vokasi UI. 
Acara ini dihadiri oleh Dirut-Dirut BUMN termasuk 
Dirut PNM, Arief Mulyadi. Menteri menyampaikan 
bahwa BUMN berkomitmen sebagai perpanjangan 
tangan pemerintah dalam mendukung kemajuan 
dan kemandirian bangsa. Salah satu bentuk sinergi 
BUMN dalam program vokasi tersebut adalah dengan 
menjadikan SDM unggul yang lahir dari program ini 
akan menjadi alternatif sumber rekrutmen BUMN. 
“Saya terus mendorong BUMN untuk tidak hanya 
melaksanakan tugasnya sebagai agen pembangunan 
nasional, tetapi juga terus berperan mendorong generasi 
muda berdaya saing tinggi dan tetap menjadi tenaga 
pilihan di negara sendiri terutama menghadapi era 
globalisasi,” kata Rini.

Menteri BUMN, Rini M. Soemarno mengadakan acara Halal Bihalal 
BUMN di kediamannya. Beberapa Dirut BUMN hadir termasuk 
jajaran direksi dan komisaris dari PNM. Rini menyambut seluruh 

undangan yang hadir dengan hangat didampingi anaknya Yodhananta Soewandi. 
Jajaran BOD dan BOC yang hadir antara lain Bapak Agus Muharram selaku 

Open House Menteri BUMN

Agenda Kita

Orasi Ilmiah Menteri BUMN pada Dies Natalis ke-10 
Program Pendidikan Vokasi UI

Depok, 28 Juni 2018 

Jakarta, 30 Juni 2018

Komisaris Utama, Meidyah Indreswari selaku Komisaris, 
Arief Mulyadi selaku Direktur Utama,  Tjatur H. Priyono 
selaku Direktur Keuangan, M. Q. Gunadi selaku Direktur 
Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Ibu Abianti Riana 
selaku Direktur Bisnis 1.
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PNM menerima dua penghargaan Revolusi Mental 2018 
untuk kategori Indonesia Bersatu Terbaik & The Best 
Leader Revolusi Mental Gotong Royong Terbaik dari 

BUMN Track, Rabu (25/4) bertempat di Hotel JS Luwansa 
Kuningan. Penghargaan diterima langsung oleh Direktur 
Utama PNM Arief Mulyadi.

Direktur Utama menerima
Penghargaan Revolusi Mental 2018
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Kebun Teh Sekitar Gunung Kerinci
PNM cabang Jambi
Foto: EEF

“Tidak boleh ada yang merasa paling pintar,

Tidak boleh ada yang merasa paling berjasa / berpengaruh,

Tidak boleh senang melihat sesama rekan susah.”

Arief Mulyadi
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“Tidak boleh ada yang merasa paling pintar,

Tidak boleh ada yang merasa paling berjasa / berpengaruh,

Tidak boleh senang melihat sesama rekan susah.”

Arief Mulyadi
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XL (22”)
panjang C-T 559 mm
TP = diatas 185 cm

M (18”)
panjang C-T 457 mm

TP = 165 - 185 cm

Kesehatan

B
ersepeda kini telah menjadi 
tren gaya hidup baru. Banyak 
pekerja yang memilih bersepeda 
untuk pergi ke kantor, selain 
menghemat biaya transportasi, 

manfaat kesehatan juga didapat. Berikut tips 
memilih sepeda:

- Sepeda Gunung  
- Sepeda Hybrid
- Sepeda BMX
- Sepeda Lipat 
- Sepeda Fixie 
- Sepeda Onthel

Sepeda Pas,
Gowes Puas!

Setelah memilih jenis sepeda yang sesuai dengan kebutuhan, saatnya memilih 
ukuran sepeda sesuai dengan proporsi tubuh kita, berikut rumusannya:

Setelah sepeda siap, jangan lupa 
melakukan persiapan sebelum bersepeda:

CEK KONDISI SEPEDA
(TEKANAN ANGIN, RANTAI, LAMPU)

KONSUMSI KARBOHIDRAT KOMPLEKS 
DAN MINUMAN ISOTONIK

GUNAKAN HELM 
UNTUK BERSEPEDA

LAKUKAN PEMANASAN 
SEBELUM BERSEPEDA

BERSEPEDA BERSAMA 
TEMAN

1. 2. 3.

4. 5.

CENTER TO TOP (C-T)

Adalah tinggi rangka diukur dari tengah-
tengah bottom bracket (BB) ke Bagian teratas 
alias Seat Tube (Batang penopang sadel)

S (16”)
panjang C-T 406 mm

TP = 155 - 165 cm

L (20”)
panjang C-T 508 mm

TP = 175 - 195 cm

CENTER TO CENTER (C-C)

Adalah tinggi rangka diukur dari tengah-
tengah bottom bracket (BB) ke pertemuan 
antara tiga batangan rangka sepeda
(Seat Tube,Top Tube, Seat Stay)

CENTER TO CENTER 
(C-C)

SEAT TUBE

TENGAH BOTTOM 
BRACKET

CARA LAIN

Mengukur tinggi badan dan panjang kaki dalam 
(inseam) alias jarak pangkal paha ke tanah. 
Langkahnya adalah:
1. Berdiri tegak punggung menempel di tembok, 
kaki dilebarkan sekitar 30cm layaknya orang 
bersepeda.
2. Hasil pengukuran, masukkan dalam aplikasi 
yang sudah disiapkan oleh ebicycles.com

T
IN

G
G

I 
P

E
N

G
E

N
D

A
R

A
(T

P
)

inseam: 30 cm

200 cm

195 cm

190 cm

185 cm

175 cm

165 cm

155 cm

PANGKAL
PAHA

1 Tentukan jenis sepeda 
yang diinginkan:

2

3
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Sosial

M
enteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi menyebut 
proyek pengerjaan 
pembangunan kereta 
Mass Rapid Transit 

(MRT) tahap I yang menghubungkan 
Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia 
sudah mencapai 94 persen.
 “Sudah 94 persen. Ya sebenarnya 
tinggal tes saja yang dilakukan sama 
pengiriman terakhir. Tapi karena ini 
dengan syarat keselamatan yang tinggi 
sekali dibutuhkan waktu yang panjang 
untuk kita melakukan trial. Jadi sangat 
detail,” kata Menhub Budi saat melakukan 
peninjauan Depo MRT Lebak Bulus, 
Jakarta Selatan, Minggu (1/7).
 Dia mengatakan, dalam 
pelaksanaan uji coba MRT, unsur 
keselamatan menjadi penting. Dengan 
demikian, seluruh pengecekan akan 
dilakukan kembali guna memastikan 
kesiapan MRT tersebut. Direktur Utama 

Fo
to

: A
n

ta
ra

n
ew

s.
co

m

PT MRT Jakarta, William Sabandar 
mengungkapkan, pada tahap I sejauh ini 
sudah masuk ke fase integrated testing 
and commissioning. Di mana nantinya 
pada bulan Agustus akan melakukan 
pengecekan seluruh sistem persinyalan, 
telekomunikasi dan listrik di main line 
jalur utama Lebak Bulus-Bundaran HI. 
“Pada September kita akan mulai uji coba 
kereta. Akan kita jalankan kereta pertama,” 
ungkapnya.
 Dia menambahkan untuk 
progres kereta MRT sendiri di Depo Lebak 
Bulus sudah ada dua rangkaian. Agustus 
akan tiba kembali 4 rangkaian. “Secara 
bertahap akan tiba sampai November. Jadi 
pada bulan November seluruh perangkat 
sudah siap untuk di uji coba,” kata William. 
“Pada Desember kita masuk periode 
uji coba kereta. Jadi trial run, kereta 
dijalankan normal secara parsial sehingga 
pada Febuari full trail run. Maret operasi 
komersial kita mulai,” tandasnya.

Pembangunan capai
94 persen, MRT Jakarta uji coba 
September 2018
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1. Tinjau kembali dana-
dana Anda
Sudahkah Anda mempersiapkan dana yang 
cukup untuk biaya pendidikan tinggi anak 
Anda? Langkah pertama adalah meninjau 
kembali persediaan dana yang Anda miliki, 
termasuk tabungan, polis asuransi jiwa, 
reksadana dan investasi-investasi lainnya. 
Catat jumlah nilainya saat ini, serta proyeksi 
nilainya saat anak Anda mencapai usia 18 
atau 21 tahun. Masukkan faktor-faktor seperti 
laju pengembalian investasi dan nilai yang 
diproyeksikan dari produk asuransi jiwa. 

2. Lakukan diversifikasi, 
Jangan menaruh 
semua telur dalam satu 
keranjang
Jika Anda adalah investor yang enggan 
mengambil risiko dan cenderung memilih  
jenis investasi berisiko rendah, kekurangan 
yang akan Anda hadapi adalah tingkat 
pengembalian investasi yang juga rendah. 
Mulailah berpikir untuk melakukan 
diversifikasi portofolio Anda dengan 
menaruh sebagian aset Anda pada instrumen-
instrumen yang memberikan tingkat 
pengembalian lebih tinggi, misalnya membeli 
saham yang akan memberikan dividen. 
Dengan prinsip menyebar telur di keranjang 
yang berbeda-beda, Anda memperbesar 
tingkat pengembalian investasi Anda secara 
keseluruhan dan pada saat yang sama 
mempertahankan tingkat risiko yang moderat 
/ menengah.

Empat Langkah Menyiapkan 
Dana Pendidikan

O
rang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, termasuk 
memastikan langkah mereka ke perguruan tinggi berkualitas yang akan 
memberikan langkah awal anak dalam hidup dan karir ke depannya. Akan 
tetapi, biaya pendidikan di tingkat perguruan tinggi tidaklah murah, dan Anda 
pasti tidak ingin membiayai pendidikan anak Anda dengan berhutang. Untuk 

menghindari krisis keuangan, berikut lima tips merencanakan biaya pendidikan anak.

3. Teliti sebelum 
berinvestasi
Banyak perusahaan asuransi yang memiliki 
solusi tabungan untuk biaya pendidikan tinggi 
anak Anda. Sebelum Anda menginvestasikan 
pendapatan yang sudah Anda peroleh dengan 
susah payah ke produk-produk tersebut, 
Anda perlu mengidentifikasi target finansial 
Anda terlebih dahulu. Sebaiknya Anda juga 
mengetahui rata-rata tingkat pengembalian 
polis Anda, berapa banyak uang yang bisa 
Anda sisihkan dengan nyaman, dan berapa 
banyak resiko keuangan yang bisa Anda 
hadapi bila membeli produk investasi. 
Contoh pilihan investasi yang tersedia adalah 
reksadana, dana perwalian, obligasi dan 
investasi saham.

4. Hitung biaya 
pendidikan anak Anda
Hitunglah estimasi biaya pendidikan tinggi 
anak Anda. Mulailah dengan mendata 
biaya pendidikan dan biaya hidup saat ini, 
lalu kalkulasikan nilainya di masa depan. 
Misalnya, biaya kuliah empat tahun untuk 
gelar sarjana ekonomi di perguruan tinggi 
di Indonesia adalah Rp 140 juta. Bila inflasi 
untuk biaya pendidikan berkisar 15% 
per tahun, biaya kuliah empat tahun bisa 
mencapai Rp 1,14 miliar 15 tahun dari 
sekarang.

Gaya Hidup
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M
emasuki Bulan April 2018, PNM 
menambah sistem pembayaran 
angsuran nasabah ULaMM dengan 
bekerja sama dengan Finnet 
Telkom. Finnet Telkom sendiri 

adalah cucu perusahan dari Telkom yang merupakan 
perusahaan penyelenggara layanan sistem pembayaran 
elektronik/ agregator. Melalui kerjasama ini, PNM 
pun melebarkan sayap nya dalam metode penerimaan 
pembayaran angsuran melalui layanan konfensional seperti 
Indomaret, dan Virtual Account BNI (sistem baru). 
 Berbeda dengan sistem pembayaran angsuran 
sebelumnya dengan Payment Centre yang memerlukan 
beberapa proses pembayaran cukup panjang sampai nasabah 
berhasil mengirim angsuran, seperti harus transfer via ATM, 
melapor transfer dengan SMS, kemudian mengirimkan bukti 
bayar, rekonsiliasi, dan integrasi. Dengan diperbaruinya metode 
pembayaran angsuran ini PNM bertujuan untuk memberikan 
sarana pembayaran yang aman, nyaman, mudah dan realtime 
kepada nasabah. Aman karena sarana terpercaya, nyaman dan mudah 
ditemukan karena Indomaret telah tersebar 14,500 outlet di seluruh 
Indonesia, dan real time karena ketika nasabah membayar angsuran 
itu langsung masuk tidak perlu mengirim bukti bayar dan keterangan 
lainnya. 
 Keuntungan dengan Virtual Account BNI baru ini juga nasabah 
dapat kemudahan yaitu dapat transfer dari bank mana saja dengan kode 
Virtual Account BNI (sebelumnya di Virtual Account BNI lama hanya bisa 
menggunakan bank sama) yang dapat dilakukan di layanan mobile banking, 
internet banking, sms banking, ATM, kasir outlet BNI.  
 Kedepannya, PNM juga sedang dalam proses kerjasama untuk 
menambah sistem pembayaran angsuran ini dengan PT POS Indonesia yang 
mana jaringannya sudah tersebar juga di seluruh pelosok Indonesia. Mudah & 
praktis itulah yang sedang PNM kembangkan demi kemudahan dan kenyamanan para 
nasabah ULaMM membayar angsuran.

Sistem Pembayaran
Angsuran
ULaMM Terbaru

Teknologi
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P
ada awalnya Ariri adalah 
hanya seorang ibu rumah 
tangga biasa di daerah sentra 
Batik Trusmi Cirebon. Trusmi 
adalah tempat sentra Batik 

yang sudah sangat terkenal baik lokal, 
nasional, bahkan sampai kemancanegara. 
Bersama dengan suami terus melanjutkan 
usaha batik yang pernah dijalankan oleh 
pihak keluarga atau orang tuanya.
 Modal awal usaha seorang 
Ariri sebagai pembatik dari Plered-
Trusmi yaitu kekuatan dan keyakinan 
untuk bisa melestarikan seni membatik 
peninggalan orang tuanya dengan 
modal awal sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 
750.000.-. Ciri khas batik yang dihasilkan 
oleh Ariri yaitu motif Batik Klasik Tulis 
dengan warna alam. Batik Warna Alam 
menjadi kekuatan seorang Ariri untuk 
menghasilkan batik yang berkelas dan 
saat ini hasil batik yang di produksinya, 
selain sudah masuk ke Pasar Nasional 
(Jakarta, bandung, dan Surabaya), produk 

Ariri Supriatin
Produksi Batik Tulis dan Perdagangan Kain Batik
Nasabah binaan PNM cabang Cirebon

Batik Ariri sudah sampai ke Negeri 
Sakura – Jepang.
 Selain kesuksesan membatik, 
Ariri dan suami ternyata seorang 
Ariri memberdayakan masyarakat di 
lingkungan  dimana ia tinggal saat ini. 
Manfaat yang dirasakan oleh lingkungan 
yaitu bisa menampung tenaga pembatik 
hampir 15 orang pekerja lokal untuk 
menghasilkan batik-batik berkualitas hasil 
design ibu Ariri dan suaminya.
 Dengan adanya pembiayaan 
dari Program Kemitraan PNM yang 
Ibu Ariri terima, secara tidak langsung 
membantu peningkatan omset usaha dan 
promosi produk yang dimiliki. Karena 
Pambiayaan PNM khususnya dalam 
program kemitraan ini, selain diberikan 
Modal Usaha, PNM juga memberikan 
pendampingan, pelatihan termasuk 
memberikan peluang pasar yang lebih 
luas lagi, diantaranya sering diikutkan 
dalam acara pameran-pameran batik yang 
berkelas.

Profil Nasabah
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