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Excellent people, 

Lanskap industri akan selalu sarat dengan perubahan. Perubahan ini terjadi seiring 

dengan perkembangan era konvensional menuju digital ditambah ketidakstabilan 

yang didorong oleh berbagai faktor. Diperlukan keputusan yang cepat dan 

tepat untuk tidak menjadi korban dari perubahan yang berlangsung dinamis ini. 

Pertanyaannya, keputusan apa saja yang perlu diambil para pemimpin bisnis di 

masing-masing industri untuk bisa survive, bertumbuh, dan menang?  

Rifki Rizal Derrian, COO SSCX International kepada SHIFT Indonesia mengatakan 

bahwa situasi eksternal sangat berpengaruh pada bisnis, kita tidak bisa terus 

menggunakannya sebagai justifikasi atas turunnya kinerja bisnis saat ini. Pemimpin 

bisnis harus mempunyai cara baru untuk mendeliver nilai kepada pelanggan dengan 

sirkulasi yang lebih cepat. Para Pemimpin bisnis harus mulai fokus pada faktor-faktor 

internal sehingga memiliki ketahanan yang kuat, siap bertumbuh, dan terus relevan. 

Beberapa faktor internal yang bisa ditingkatkan di perusahaan diantaranya adalah 

meningkatkan health and safety untuk seluruh karyawan perusahaan; meningkatkan 
efisiensi, efektivitas, dan juga produktivitas dalam melakukan bisnis; meningkatkan 
fleksibilitas, lebih gesit mengahadapi situasi yang dinamis; meningkatkan 
skalabilitas, dimana dengan sumber daya yang sama bisa meningkatkan kapasitas 

yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. 

SHIFT Indonesia edisi kali ini akan mengulas satu per satu terkait faktor internal di 

atas yang sangat dibutuhkan bisnis untuk bisa selalu kompetitif, sustain, berdaya 

tahan tinggi, dan selalu relevan dengan kondisi bisnis yang berubah-ubah. 

Selamat membaca!
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S A Y I N G S
  What we need to do is always lean 

into the future; when the world changes 

around you and when it changes against 

you – what used to be a tail wind is now 

a head wind – you have to lean into 

that and figure out what to do because 

complaining isn’t a strategy.” 

- Jeff Bezos

  Creativity is thinking up new things. 

Innovation is doing new things.“ 

- Theodore Levitt

  The secret of change is to focus all 

of your energy, not on fighting the old, but 

building on the new.“ 

- Socrates

 Successful problem solving 

requires finding the right solution to the 

right problem. We fail more often because 

we solve the wrong problem than 

because we get the wrong solution to the 

right problem.”  

- Russell Ackoff

 The will to succeed is important, but 

what’s more important is the will to prepare.” 

- Bobby Knight

   Without change there is no 

innovation, creativity, or incentive for 

improvement. Those who initiate change 

will have a better opportunity to manage the 

change that is inevitable.” 

- William Pollard

  Excellent firms don’t believe in 

excellence - only in constant improvement 

and constant change.” 

- Tom Peters

  The only thing worse than training 

your employees and having them leave is 

not training them and having them stay.” 

- Henry Ford

 If your actions create a legacy that 

inspires others to dream more, learn more, 

do more and become more, then, you are an 

excellent leader.” 

- Dolly Parton
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Presiden Resmikan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk 

Presiden Joko Widodo meresmikan secara virtual berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagai 
hasil penggabungan tiga bank syariah Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yaitu PT Bank 
BRIsyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) pada Senin, 
1 Februari 2021, di Istana Negara, Jakarta. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. tercatat di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dengan kode saham BRIS dimana Bank BRI Syariah resmi menjadi entitas survivor.

“Sudah lama kita dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Status ini 
sudah menjadi salah satu identitas global Indonesia dan menjadi salah satu kebanggaan kita. Maka, 
sudah sewajarnya Indonesia menjadi salah satu negara yang terdepan dalam hal perkembangan 
ekonomi syariah,” kata Presiden. 

Berdasarkan laporan The State of Global Islamic Economy, sektor ekonomi syariah Indonesia 
mengalami pertumbuhan yang sangat berarti tiap tahunnya. Tahun 2018 lalu, ekonomi syariah 
Indonesia tercatat masih berada di peringkat ke-10 dunia. Setahun setelahnya menanjak menjadi 
peringkat ke-5, dan tahun 2020 Indonesia telah berada pada posisi 4 dunia. Dari sisi aset misalnya, 
perbankan syariah mencatat pertumbuhan sebesar 10,97 persen secara tahunan. Lebih tinggi 
dari bank konvensional yang mencatat pertumbuhan 7,7 persen. Adapun dari sisi pembiayaan, 
perbankan syariah juga tercatat tumbuh 9,42 persen secara tahunan yang jauh lebih tinggi dari bank 
konvensional dengan angka pertumbuhan 0,55 persen.

Dengan kondisi indikator tersebut Presiden Joko Widodo meyakini bahwa ekonomi syariah 
Indonesia akan tumbuh dengan sangat cepat dan mampu berkontribusi besar dalam mewujudkan 
kesejahteraan umat dan masyarakat. Sementara itu, dalam laporannya, Direktur Utama PT Bank 
Syariah Indonesia Tbk, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa integrasi dan peningkatan nilai dari tiga 
bank syariah yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang pada akhirnya 
melahirkan BSI telah dimulai sejak awal Maret tahun 2020 lalu. Adapun saat ini, 1 Februari 2021, bank 
hasil integrasi tersebut telah beroperasi dengan identitas Bank Syariah Indonesia dan diharapkan 
mampu menjadi representasi Indonesia baik di tingkat nasional maupun global.

FYI, Tesla Tertarik Berinvestasi di Energy Storage System (ESS)
Bukan Electric Vehicle (EV) Battery

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan bahwa rencana investasi 
Tesla di Indonesia bukanlah di sektor Electric Vehicle (EV) Battery, Tesla lebih tertarik untuk masuk 
di sistem Energy Storage System(ESS) atau sistem penyimpanan energi. Hal ini disampaikan oleh 
Nicke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR pada Selasa (9/2/2021). 

Perusahaan asal Amerika Serikat milik miliuner Elon Musk ini melihat ESS sebagai potensi yang 
menarik. Pertamina sendiri saat ini pun sedang bersiap masuk ke industri tersebut. Menurut Nicke 
mengenai potensi baterai di Indonesia ada dua bagian, yaitu untuk mobilitas kendaraan roda dua 
dimana potensinya lima kali lipat dibanding mobil dan penyimpanan energi. 

Nicke mengatakan terdapat 7 langkah untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik di Indonesia. 
Pertamina akan masuk dalam empat langkah, yaitu precursor, cathode battery, battery shell, dan 
battery pack. Pertamina juga akan bekerjasama dengan PLN, Antam, dan Inalum sehingga di 2021 
dari holding empat perusahaan ini bisa mengembangkan baterai kendaraan listrik yang bekerja 
sama dengan pemain global dari negara lain. 
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Mengusung Konsep Smart dan Sustainable KIT Batang
akan Menjadi Salah Satu Pusat Manufaktur

Pemerintah berharap Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dapat menjadi bounce back project 
yang menawarkan pengembangan ekonomi baru di wilayah Batang khususnya dan Jawa Tengah 
secara umum. Pengembangan KIT Batang sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 
Tahun 2019 dan Perpres No. 109 Tahun 2020. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gede Sumarjaya Linggih 
mengemukakan, Indonesia berpeluang besar menjadi kekuatan di pasar ekonomi global. Hal ini 
karena Indonesia dinilai sebagai tujuan utama untuk investasi, khususnya para investor global dalam 
pengembangan industri berkelanjutan. “Salah satu wilayah yang punya potensi menjanjikan dalam 
upaya mendukung sasaran tersebut, yakni pengembangan KIT Batang,” ungkapnya. 

KIT Batang akan menjadi salah satu pusat manufaktur, dengan memiliki total luas 4.300 hektare 
yang mengusung konsep smart dan sustainable. Bupati Batang Wihaji menyampaikan, sesuai arahan 
Presiden Joko Widodo, pembangunan KIT Batang akan mendukung tujuan pemerintah dalam upaya 
penciptaan lapangan kerja. Saat ini sudah terbentuk joint venture dengan nama perusahaan PT. 
Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). “Adapun PT. Pembangunan Perumahan (PP) memiliki 
saham 35 persen, Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebesar 30 persen, PTPN IX dengan 25 
persen, dan Perusda Batang juga punya 10 persen,” sebutnya. Menurut Wihaji, para tenant sudah 
banyak yang antri untuk berinvestasi di KIT Batang.
 
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pihaknya 
mendukung pengembangan KIT Batang, Jawa Tengah. Hal ini guna menangkap peluang masuknya 
investasi potensial ke tanah air dari sejumlah sektor industri yang ingin merelokasi pabriknya dari 
China. “Kami melihat, kawasan industri di Batang ini memiliki lokasi yang strategis. Secara geografis, 
akses Kabupaten Batang dekat dengan Kota Semarang yang memiliki Bandara Internasional Ahmad 
Yani,” ujarnya di sela kunjungan kerjanya mendampingi Presiden Jokowi pada agenda meninjau 
KIT Batang, beberapa waktu lalu. Menperin menyatakan, pihaknya juga akan mendorong kepada 
pengelola kawasan industri untuk dapat melengkapi fasilitasnya, termasuk infrastruktur pasokan 
energi dan akses logistik. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi investor karena terciptanya area yang 
terintegrasi.
 

HK Incar Kontrak Strategis di Tahun 2021

Meski mengalami penurunan di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 yang masih melanda, PT Hutama 
Karya (Persero) yakin bisnis konstruksi akan kembali tumbuh di tahun 2021. Perusahaan menyakini hal 
tersebut menyusul dikeluarkannya Perpres Nomor 109 Tahun 2020 dimana telah ditetapkan Daftar 
Proyek Strategis Nasional terbaru yakni sebanyak 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 
sektor dengan total nilai investasi sebesar Rp 4.810 triliun. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) 2021, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran infrastruktur 
senilai Rp 417 Triliun atau mengalami peningkatan sebesar 48%, bila dibandingkan dengan tahun 
lalu yang hanya sebesar Rp 281 Triliun dengan tujuan untuk mengejar proyek-proyek yang tertunda 
di tahun 2020.

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto menilai di tahun 2021, sektor konstruksi akan mengalami 
fase recovery yang didukung oleh dampak positif dari telah ditemukannya vaksin Covid-19. Hal 
tersebut tentunya akan meningkatkan movement of people sehingga kegiatan konstruksi yang 
semula tertunda perlahan dapat kembali berjalan normal. Karenanya, di tahun ini Hutama Karya akan 
membidik kontrak-kontrak strategis, termasuk beberapa Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan 
Usaha (KPBU) serta optimalisasi anak perusahaan. Korporasi menargetkan perolehan nilai kontrak 
baru sebesar 20 – 21 Triliun  tahun ini, mereka juga mengestimasi pertumbuhan bisnis konstruksi 
Hutama Karya di tahun 2021 khususnya pada pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera. 
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Bagaimana
Lean Thinking
dapat mempengaruhi
kualitas pengambilan
keputusan eksekutif
perusahaan? 

Lean Thinking:
Resep Rahasia
Para Pengambil
Keputusan

Dalam kondisi normal, beberapa 
kejadian di luar rencana seperti 
kerusakan mesin merupakan 
gangguan yang mudah untuk 
ditangani. Meskipun ritme pekerjaan 
harian terganggu, namun solusi 
jangka pendek dapat diciptakan. 
Ketika memasuki masa pandemi, 
bisnis dihadapkan pada tantangan 
yang luar biasa. Banyak keputusan 
penting yang harus segera dibuat 
untuk merespons perubahan 
eksternal dan juga internal. Dalam 
waktu mendesak ini, lean thinking 
menjadi strategi untuk membantu 
Anda membuat keputusan akurat 
guna menangani krisis saat ini dan 
setelah krisis berlalu. 

Pemikiran Lean di semua lini 

Lean thinking atau pemikiran lean 
akan membantu Anda membuat 
keputusan yang lebih efektif dengan 
mengutamakan kebaikan organisasi 

dan juga karyawan. Ini karena dalam 
pemikiran lean selalu berkaitan 
dengan proses kerja orang-orang 
di perusahaan (process), rasa 
saling menghormati (respect), dan 
kinerja bisnis dimana ketiga hal ini 
menghubungkan semua stakeholders 
di perusahaan. 

Pemikiran lean perlu dimiliki 
oleh semua anggota perusahaan 
mulai dari level eksekutif hingga 
karyawan. Para senior eksekutif 
menggunakan pemikiran lean untuk 
membangun metrik perusahaan 
seperti pengembangan sumber 
daya manusia dan kecepatan 
pertumbuhan. Para manajer 
menggunakan pemikirian lean 
untuk menemukan cara bekerja 
yang lebih baik dan lebih aman. 
Sementara karyawan di garis depan 
menggunakan lean untuk bekerja 
secara kreatif melalui kaizen sehari-
hari.

Menggunakan pemikiran lean di 
setiap pengambilan keputusan akan 
membantu Anda melewati krisis
dan mencapai kesuksesan jangka 
panjang,

Prinsip-prinsip Utama LEAN

Alasan mengapa keputusan yang 
diambil menggunakan pemikiran 
Lean sangat powerfull tidak lain 
adalah karena prinsip-prinsip yang 
digunakan dalam pemikiran Lean. 
Adapun prinsip tersebut diantaranya 
adalah fokus pada Pelanggan, 
eliminasi Waste, dan Kaizen.

1Fokus pada Pelanggan 
Untuk bisa memberikan kualitas 

terbaik pada pelanggan Anda harus 
memahami keinginan pelanggan dan 
menggunakannya sebagai peluang 
untuk melakukan perbaikan. Hal 
terpenting disini adalah bahwa kita 

Dok. Istimewa
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harus mengakui masalah dan tidak 
lagi boleh mengabaikannya. Seperti 
yang sering kita dengar bahwa 
kita tidak akan bisa menyelesaikan 
masalah jika kita tidak memahami 
apa masalah utamanya. Dalam 
beberapa kasus tidak sedikit 
karyawan yang sangat peduli dengan 
pekerjaan mereka dan memahami 
benar masalah yang mereka hadapi 
lebih memilih diam karena takut 
dengan atasan atau takut jika hal 
tersebut akan berdampak buruk 
pada karier mereka. Nah, hal ini 
tidak akan terjadi jika organisasi 
sudah menggunakan pemikiran 
Lean. Karena Lean mendorong 
setiap orang untuk menemukan 
masalah dan bekerja bersama untuk 
menyelesaikan masalah tersebut 
dengan demikian setiap masalah 
akan lebih cepat diselesaikan. 

2Eliminasi Waste 
Fokus utama dari Lean adalah 

menghilangkan waste (pemborosan) 
atau segala sesuatu yang tidak 
memiliki nilai tambah di dalam 
proses. Tidak hanya material yang 
terbuang, tetapi juga sumber daya 
lain secara luas, termasuk waktu dan 
energi. 

Agar Anda bisa melakukan pekerjaan 
dengan lebih efisien, maka Anda 
harus melakukan yang namanya Trim 

The Fat. Istilah trim the fat biasa 
digunakan untuk membersihkan atau 
menghilangkan hal-hal yang tidak 
diperlukan. Kebanyakan manajer 
proyek memutuskan untuk “go lean” 
saat mereka dihadapkan dengan 
adanya pemotongan anggaran 
ataupun kendala lainnya, sehingga 
dengan penggunaan sumber daya 
yang terbatas ini, para anggota 
tim terlibat untuk mendeteksi dan 
menghilangkan waste yang timbul 
dari proses.

Perbedaan manajemen proyek lean 
dibanding metode lainnya adalah 
menekankan kesempatan untuk 
“hands-off”, dengan asumsi selama 
anggota tim dapat bertanggung 
jawab terhadap pekerjaan mereka 
sendiri. Fokus pada menghilangkan 
hambatan yang ada di dalam 
tim kerja, dapat membantu tim 
manajemen proyek membangun 
rutinitas yang kuat untuk proyek-
proyek di masa depan. Kemudian 
penting untuk diketahui bahwa 
pelaksanaan proyek lean tanpa 
rencana yang kuat dan pemahaman 
nilai-nilai apa saja yang dimiliki 
dari setiap anggota tim, tidak akan 
membantu Anda menghilangkan 
waste. Sebuah perincian struktur 
kerja mampu mengidentifikasi 
anggota tim untuk memegang 
tanggung jawab masing-masing. 

Berbekal informasi ini, manajer 
proyek lean dapat melihat bagaimana 
hubungan antara anggota tim dapat 
mempengaruhi tingkat kualitas dan 
kinerja.

3Kaizen 
Kaizen adalah upaya melakukan 

perbaikan yang juga berarti fokus 
pada penemuan cara yang lebih baik 
atau lebih efisien. Hal ini bergantung 
pada sikap ingin tahu Anda terhadap 
apa yang bisa Anda tingkatkan 
dari hari ke hari. Kaizen merupakan 
kesempatan untuk bekerja sama 
untuk melakukan perbaikan di area 
tertentu dan menumbuhkan budaya 
improvement untuk setiap anggota 
yang terlibat. Pada saat Kaizen 
emosi intens antar sesama anggota 
team akan terbentuk, dimana team 
berdiskusi, gemba atau pergi ke 
lapangan langsung, mengidentifikasi 
masalah, menganalisa masalah, 
mengeluarkan ide, dan bekerja 
melakukan perbaikan. 

Kaizen sebagai Mindset Budaya 
Improvement

Riyantono Anwar dalam bukunya 
Belajar Lean menyebut bahwa ada 6 
prinsip Kaizen yang bisa disampaikan 
Kaizen leader kepada anggotanya 
pada saat memulai event, di tengah, 
di akhir, ataupun selama event 

cover story
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berjalan. Pengulangan (repetisi) 
adalah salah satu metode yang bisa 
digunakan untuk membuat prinsip 
tersebut diterima atau masuk ke 
memori jangka panjang seseorang 
dan mengubah cara berpikirnya. Apa 
saja prinsip Kaizen tersebut?  

 Tidak ada yang terbaik,  
 selalu ada yang lebih baik 
 (there is no best process, 
 there is always better 
 process)

 Pesan utamanya mengajarkan   
 bahwa kita tidak boleh puas 
 atas keadaan yang sekarang, 
 tidak boleh puas atas    
 improvement yang dulu kita 
 kerjakan. Disini ditanamkan   
 bahwa kita harus terus mencari  
 cara baru yang akan 
 mempermudah dan mempercepat 
 cara kita bekerja.

 Jangan menutupi masalah, 
 masalah adalah peluang 
 perbaikan (openness)

 Transparansi atau keterbukaan 
 sangat dihargai dan menjadi 
 salah satu prinsip Kaizen. 
 Karena jika seseorang mengakui 
 bahwa ada masalah, artinya dia 
 bersedia mengupayakan 
 perbaikan untuk mengatasi 
 masalah tersebut. Keterbukaan 
 adalah awal dari improvement.
 Setiap masalah yang ditutup-
 tutupi akan menjadi bom waktu 
 yang bisa meledak setiap saat

 Jangan saling menyalahkan 
 (blameless environment) 
 tetapi mari perbaiki 
 sistemnya bersama 
 (respect for people)

 Budaya menghargai orang 
 adalah upaya untuk menguatkan 
 teamwork antar anggota. 
 Karyawan yang dihargai 
 oleh atasannya akan bersedia 
 mengeluarkan kemampuan 

 terbaiknya. Tetapi jika terjadi 
 iklim tidak menghormati dan 
 terus menyalahkan, maka suasana 
 kerja menjadi tidak nyaman. 
 Orang yang kecewa akan 
 melawan dan mensabotase 
 rencana dan tindakan dari 
 atasannya. Sedangkan karyawan 
 yang tidak terang-terangan 
 melawan akan melakukan silent 
 rebellion. Dia akan bekerja 
 setengah hati, istirahat lebih 
 lama, tidak bersedia kerja ekstra, 
 dan bahkan bisa juga melakukan 
 perbuatan yang merusak. Iklim 
 saling menghargai sangat penting 
 untuk menciptakan suasana kerja 
 yang nyaman dan bersinergi.

 Jangan menunggu, Just Do It 

 Just do It atau Do it now adalah 
 prinsip proaktif. Disini ditanamkan 
 mindset bahwa perbaikan 
 harus dilaksanakan segera tanpa 
 harus menunggu. Bahwa setiap 
 individu bertanggungjawab 
 untuk melaksanakan perbaikan. 
 Jangan menunggu diperhatikan 
 baru melakukan perbaikan, 
 tapi langsung proaktif 
 melakukan perbaikan maka kita 
 akan diperhatikan. Jangan 
 menunggu dimotivasi dulu baru 
 bergerak, tapi langsung bergerak 
 maka kita akan termotivasi. Kalau 
 anda memiliki ide bagus lakukan. 
 Lebih baik satu ide bagus yang 
 dikerjakan daripada 100 ide yang 
 tidak dikerjakan. 

 Jangan takut salah, salah 
 tidak apa-apa, cepat salah 
 cepat diperbaiki

 Ini adalah prinsip untuk 
 memberanikan orang untuk 
 bertindak. Setiap tindakan, 
 perubahan, dan improvement 
 selalu memiliki resiko kesalahan. 
 Tetapi orang yang tidak bertindak 
 sudah pasti salah. Ada ungkapan 
 di Lean, “I can accept mistakes, 
 but I can’t accept doing nothing”. 

 Ya, resiko kesalahan selalu 
 ada, disini ada kaizen leader atau 
 pemilik area yang bisa membantu 
 memverifikasi resiko atas 
 tindakan yang akan dilaksanakan 
 saat kaizen event. Semakin cepat 
 orang mengetahui kesalahannya, 
 maka orang tersebut akan 
 semakin cepat mengambil 
 pelajaran dan segera melakukan 
 perbaikan lagi. 

 Bersedia untuk  
 berpartisipasi aktif dan 
 bekerja keras.

 Semangat teamwork sangat 
 penting, karena disinilah terjalin 
 sinergi antar anggota tim. Satu 
 ide akan memancing ide lain yang 
 lebih baik. Maka dianjurkan setiap 
 anggota untuk berani 
 menyampaikan idenya. Dan 
 ini juga mengajarkan bahwa tidak 
 ada hal yang tidak bisa dilakukan. 
 Prinsip-prinsip ini penting untuk 
 terus ditanamkan kepada 
 anggota team, supaya tercipta 
 mindset untuk selalu berpikir 
 positif. Pemimpin akan 
 bergantung kepada tim 
 dan kemampuan mereka dalam 
 pelaksanaan tindakan perbaikan. 
 Sebab itu, Kaizen Leader 
 harus memiliki komitmen untuk 
 terus membuat anggotanya lebih 
 pandai dan lebih mampu dalam 
 menyelesaikan masalah 
 di lapangan. Semakin banyak 
 anggota yang terampil 
 melakukan penyelesaian masalah 
 dan melaksanakan perbaikan, 
 maka kinerja department akan 
 terus meningkat pesat dan 
 lambat laun akan terasa isu-
 isu yang mendadak dan 
 mendesak makin lama akan 
 makin menghilang, sehingga   
 team bisa terus fokus untuk 
 melakukan perbaikan sampai  
 tercapai target dari perusahaan  
 tersebut.
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Awalnya digunakan dalam 
pengembangan perangkat 

lunak, sekarang manajemen 
agile menjadi pendekatan yang 

diandalkan perusahaan untuk 
selamat dari situasi krisis. 

Navigator Menuju Organisasi 
Berkecepatan Tinggi

Pandemi menyadarkan ternyata 
menjadi agile tidaklah sesulit 
yang dibayangkan. Dalam kondisi 
terdesak banyak perusahaan dengan 
sistem dan proses operasi yang 
sangat kompleks bisa memutar 
dan menemukan kembali bisnisnya 
dalam hitungan minggu. Meskipun 
harus terus menyesuaikan, mereka 
telah menemukan cara untuk tetap 
beroperasi dan mempertahankan 
profitabilitas. Metode agile 
memungkinkan bisnis memiliki 
kemampuan yang lebih cepat 
dalam hal pengembangan dan 
pengiriman produk ke pelanggan, 

contoh nyata dari mereka yang 
memperoleh kekuatan metode ini 
diantaranya yaitu Google, Netflix, 
Spotify, Amazon, dan juga General 
Electric. Mereka telah membuktikan 
bahwa dengan agile mereka mampu 
beradaptasi lebih cepat dan efektif, 
jenius berinovasi, juga memiliki 
ketangkasan yang diperlukan untuk 
melampaui ekspektasi pelanggan. 

Manajemen agile menggunakan 
gaya kepemimpinan yang fleksibel, 
mudah beradaptasi, dan cepat dalam 
mengambil keputusan. Pemimpin 
yang agile memiliki big picture, 

dan menurunkannya ke dalam 
rencana kerja yang memungkinkan 
setiap orang dapat dengan 
mudah melakukan penyesuaian 
terhadap pekerjaan mereka dan  
mengembangkan sistem yang lebih 
efisien. Mereka menggunakan intuisi 
mereka untuk membaca situasi, 
siapa saja orang-orang di sekitarnya 
yang bisa mendorong pengalaman 
kerja yang hebat. Mereka tahu aset 
mereka, dan mengoptimalkannya 
setiap hari dengan selalu 
berkomunikasi dan memotivasi 
timnya saat mereka menavigasi 
peluang baru untuk memetakan 
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keberhasilan di masa depan.  Hal ini 
sangat cocok digunakan di kondisi 
sekarang dimana para pemimpin dan 
tim bekerja di lokasi yang berbeda 
namun diharuskan merespons 
keadaan dengan sangat cepat.  
Karena agile adalah perjalanan, maka 
Anda harus menetapkan prioritas 
yang akan menjadi fokus terbesar.

 

Menciptakan Fleksibilitas

Fleksibilitas adalah kunci 
agile. Eksplorasi, kegagalan, 
pengembangan dan upaya 
peningkatan akan mendorong 
kemampuan beradaptasi yang 
berkelanjutan. Anggaran yang 
disusun berdasarkan business needs 
memungkinkan realokasi dana sesuai 
perubahan kebutuhan. Sementara 
aliran nilai yang menempatkan 
pelanggan di puncak menciptakan 
peluang perubahan saat kebutuhan 
pelanggan bergeser. Dengan 
demikian, fleksibilitas selalu menjadi 
komponen penting untuk merespons 
dan mengatasi semua perubahan 
yang muncul akibat pandemi. Tetapi 
bagaimana Anda bisa menciptakan 
fleksibilitas semacam ini? Mengutip 
Forbes, laporan yang dirilis oleh 
Scrum Alliance and the Business 
Agility Institute pada September 
2020 menemukan bahwa untuk 

sukses menjadi agile diperlukan tiga 
hal; budaya learning dan eksperimen, 
pendanaan berbasis business 
outcome daripada proyek, dan proses 
kerja yang berpusat pada pelanggan. 

1 Budaya Learning Dan 
 Eksperimen

 Waktu. Untuk mencapai budaya  
 ini, Anda perlu memberi anggota  
 tim Anda cukup waktu untuk   
 membuat dan mengulang. Solusi  
 terbaik jarang didapat dalam  
 satu upaya, jadi pastikan Anda 
 selalu melakukan percobaan,   
 pengujian, pengulangan dan 
 perbaikan sesuai dengan yang 
 dibutuhkan.

 Keamanan. Anda juga perlu 
 memastikan orang merasa  
 nyaman untuk membuat 
 kesalahan. Ciptakan keamanan   
 psikologis dengan menghargai 
 kontribusi yang diberikan 
 anggota tim. Jika orang tidak 
 merasa aman, mereka tidak akan 
 mengambil risiko, sementara  
 pertumbuhan datang dari 
 mencoba hal-hal baru. 

 Perspektif. Orang akan lebih suka 
 bereksperimen ketika mereka 
 dapat memahami gambaran 
 yang lebih luas. Manfaatkan   
 ini, dengan memastikan orang 
 melihat bagaimana pekerjaan  
 mereka berkaitan dengan hal-
 hal yang penting baik itu untuk 
 kolega, perusahaan, maupun 
 pelanggan.

2 Pendanaan yang
 Fleksibel

 Measurement. Anda memerlukan
 metrik yang jelas untuk 
 meningkatkan visibilitas di  
 seluruh sistem organisasi. Disini
 menilai dan memperbaharui 
 praktik pengukuran akan 
 memungkinkan Anda melakukan 
 penyesuaian investasi seperlunya.

3 Proses Kerja yang Berfokus 
 pada Pelanggan

 Intimacy. Untuk mencapai 
 customer centricity, tingkat 
 keakraban sangat dibutuhkan. 
 Pastikan tim memahami siapa 
 pelanggan mereka sebenarnya. 
 Berikan kesempatan untuk tim 
 berinteraksi dengan pelanggan 
 secara langsung - mendengar 
 suara mereka, melakukan tatap 
 muka, dan memahami 
 pengalaman mereka. 

 Feedback. Lakukan kontak 
 dan komunikasi dua arah dengan 
 pelanggan baik internal maupun 
 eksternal. Rencanakan frekuensi 
 pertemuan untuk bertukar 
 perspektif. Keterbukaan terhadap 
 pelanggan dan dialog rutin akan
  menciptakan kepercayaan  
 pelanggan yang pada akhirnya 
 mendorong perkembangan dan 
 pertumbuhan bagi bisnis. 

Banyak perusahaan memahami 
bahwa mereka harus menjadi 
lebih agile jika ingin bertahan dan 
berkembang dalam jangka panjang. 
Namun, tingkat agility mereka 
terkadang belum berada di level 
terbaik sehingga tidak menyentuh 
peluang terbaik. Menyadari hal 
tersebut, beberapa organisasi 
mulai bertransformasi menjadi 
organisasi bambu. Seperti kita tahu, 
rimpang bambu berkembang biak 
dengan sangat sukses sehingga 
sulit dibasmi. Mereka merambat 
ke dalam tanah, masuk ke celah 
sekecil apapun dan mencari tanah 
subur untuk membentuk akar baru, 
yang akan tumbuh menjadi batang 
baru. Pertumbuhan mereka tidak 
dapat diprediksi dan tidak dapat 
direncanakan. Untuk bisa tumbuh 
seperti bambu, perusahaan perlu 
menyusun operasi yang sesuai 
dengan core dan kompetensi 
bisnis mereka (keahlian teknis, 
pengetahuan, proses yang komplek, 
dll). Lebih jelasnya, mari kita 
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belajar dari keberhasilan Netflix. 
Netflix mengembangkan bisnis 
streaming di atas bisnis persewaan 
DVD-nya. Mereka kemudian mulai 
memproduksi konten sendiri (film 
dan serial). Selanjutnya, Netflix 
mengembangkan model bisnis yang 
berbeda - dari saluran TV dan film 
hingga aplikasi ponsel cerdas - dan 
baru saja memulai bisnis merchandise 
sebagai strategi cross promotion 
dan memanfaatkan kekayaan 
intelektualnya.

Menerapkan Agile di Organisasi
 
Organisasi harus menumbuhkan 
keterlibatan karyawan dan juga 
membenahi struktur organisasi. 

SDM yang agile akan membawa 
organisasi Anda lebih siap merespons 
perubahan cepat di lingkungan bisnis 
yang sangat dinamis. Mereka tidak 
kaku dengan rencana dan sangat 
mendukung fleksibilitas juga inovasi.
  
 Mulai dari scope yang kecil

 Terapkan agile dari bagian yang  
 kecil dan lakukan percobaan
 dengan melibatkan satu tim
 untuk mengetahui dampaknya.
 Kita bisa menggunakan 
 kesempatan ini untuk
 menjalankan agile dalam berbagai 
 cara dan belajar jika terjadi 
 kesalahan. Lebih dari 45 persen 
 organisasi mengatakan bahwa 
 hambatan utama dalam 
 menerapkan agile adalah 
 rendahnya dukungan internal. 
 Sebagai jalan keluar organisasi 
 harus berhasil menjual ide melalui 
 data yang terbukti. Ini hanya bisa 
 didapat ketika Anda mengenalkan 
 agile di bagian kecil perusahaan, 
 melakukan beberapa pengujian
 dan menemukan cara yang
 paling tepat untuk 
 mengimplementasikannya.

 Konsisten

 Agile adalah tentang mendorong  
 kemampuan beradaptasi dan  

 menjadi fleksibel. Kita tidak bisa 
 hanya fokus dengan satu 
 departemen sementara tim lain 
 tetap lambat dan menghambat 
 proses. Kita harus memiliki 
 rencana penyebaran di seluruh 
 organisasi untuk bisa 
 mendapatkan manfaatnya.   
 Kita juga tidak dapat menerapkan 
 metode agile dan mengabaikan 
 yang lain, karena ini dapat 
 mengaburkan tujuan organisasi. 
 Kita harus bisa memastikan 
 bahwa proyek itu scalable dan 
 berkelanjutan.

 Manfaatkan Tools 

 Tools terbaik disini adalah apa 
 yang bisa memberi Anda 
 feedback secara real time dan 
 berkelanjutan untuk berbagai 
 proses bisnis. Tools inilah yang 
 akan membuat karyawan 
 memahami kinerja mereka. Tool 
 yang tepat juga akan membantu 
 karyawan menyelaraskan tujuan 
 masing-masing tim dengan 
 tujuan bisnis secara keseluruhan. 
 Ini akan membantu manajer 
 membuat penyesuaian di 
 sepanjang proses.

 Sumber:
 Forbes, Entrepreneur, CFO.com
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Transisi berkelanjutan menuju 
digitalisasi yang lebih besar menjadi 
pembeda kelangsungan hidup 
organisasi satu dengan yang lainnya. 
Terlepas dari kondisi pandemi, digital 
menggaransi manfaat signifikan bagi 
bisnis. 

Tidak ada satu pun yang lolos dari 
gangguan pandemi, bisnis secara 
global mengevaluasi ulang strategi 
untuk beradaptasi, merelevankan 
operasi dengan kebutuhan hidup 
di era kenormalan baru. Beragam 
inisiatif diambil organisasi untuk 

mengatasi tantangan ini, dalam 
hal pembayaran misalnya, guna 
memastikan keamanan para 
pelanggan pembayaran digital saat 
ini menjadi alternatif. 

Skalabilitas sebagai Tujuan 
Utama

Solusi digital memungkinkan 
bisnis untuk beroperasi di level 
tertinggi secara aman. Dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan 
data, bisnis dapat mendorong 
inovasi digital ke seluruh kehidupan 

organisasi. Secara tidak langsung, 
peran perangkat lunak menjadi 
semakin penting bagi masa depan.

Hasil riset perusahaan konsultan 
global McKinsey & Company 
menemukan bahwa hampir setengah 
dari aktivitas kerja saat ini dapat 
diotomatisasi pada tahun 2055, 
sementara kurang dari 5% pekerjaan 
akan mengalami otomatisasi 
penuh. Bagi sebagian besar 
pekerja, otomatisasi tidak akan 
menghilangkan pekerjaan, tetapi 
akan mengubah banyak tugas rutin 

Meningkatkan Kapasitas dan 
Stabilitas yang Berlipat

dengan Transformasi Digital
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dan menggantinya dengan yang lebih 
kreatif dan kompleks. 

McKinsey juga menyebut otomatisasi 
dapat meningkatkan produktivitas 
ekonomi global hingga 1,4% setiap 
tahun. Pertumbuhan tersebut 
akan mendukung pekerjaan baru 
bagi pekerja manusia bahkan saat 
pekerjaan lama diotomatisasi secara 
bertahap. Dengan kata lain jika 
dilakukan dengan benar, otomatisasi 
akan menjadi jalan keluar terbaik 
yang memberikan keuntungan mutual 
bagi perusahaan dan juga karyawan. 

Perlu diketahui bahwa tujuan 
utama dari proses otomatisasi dan 
digitalisasi adalah meningkatkan 
skalabilitas. Otomatisasi dan 
kecerdasan buatan (Artificial 
Intelligence) dapat memberikan 
keuntungan cepat sekaligus 
memajukan tujuan strategis jangka 
panjang. Untuk mendapatkan 
manfaat besar transformasi digital, 
organisasi harus memprioritaskan 
case penggunaan otomatisasi tidak 
hanya berdasarkan hasil bisnis tetapi 
juga mempertimbangkan elemen 
manusia.
Selain lensa teknis, 
mempertimbangkan lensa sosial  
juga diperlukan. Dengan kata lain, 
organisasi harus merenungkan apa 
yang harus diotomatisasi bersama 

dengan apa yang bisa diotomatisasi. 
Hal ini tentu perlu dilihat dari kaca 
mata manusia yang akan bekerja 
menggunakan teknologi, serta 
pelanggan manusia yang akan 
menggunakan layanan tersebut. 
Pekerja dan konsumen sama-sama 
akan merasa nyaman dengan 
otomatisasi ketika peran manusia 
ada. Pertimbangkan kendaraan 
otonom, misalnya. Meskipun sebagian 
besar pengemudi merasa nyaman 
dengan beberapa fitur otonom 
seperti penghentian otomatis, namun 
hanya sedikit yang merasa nyaman 
dengan otonomi penuh dimana mobil 
dapat dikendarai sepenuhnya tanpa 
campur tangan manusia.

Dengan pemikiran tersebut, 
organisasi yang mencari peluang 
otomatisasi harus memilih proses 
bisnis yang dapat dipisahkan menjadi 
serangkaian langkah; Anda dapat 
memastikan otomatisasi berjalan 
efektif dengan mengotomatisasi 
langkah-langkah di awal proses 
dengan tetap melibatkan peran 
manusia di proses akhir.

Quick Win, Quick Impact

Dalam buku No Rules Rules: Netflix 
and the Culture of Reinvention, CEO 
Netflix Reed Hastings  menjelaskan 
apa yang dilakukan perusahaannya 

sehingga tetap berdiri dan 
berkembang bahkan ketika dunia 
berubah adalah melakukan ‘sedikit 
demi sedikit’. Meskipun lambat tetapi 
perusahaan mantap memenangkap 
perubahan. Transformasi bukanlah 
perlombaan, kemenangan tidak 
hanya bisa didapat setelah melewati 
garis finis. Anda bisa menciptakan 
kemenangan strategis di sepanjang 
aliran dengan menciptakan praktek 
terbaik yang selaras dengan tujuan 
bisnis, sebagai lompatan untuk 
mengubah bisnis sedikit demi sedikit. 

Karena saat ini adalah momen 
untuk survive, pendekatan digital 
yang quick win dan quick impact 
menjadi kunci untuk meningkatkan 
skalabilitas. Quick win juga menjadi 
momentum penting yang sangat 
dibutuhkan karena mempengaruhi 
tingkat semangat anggota proyek 
dan dukungan para stakeholders 
penting. Namun, dua pendekatan 
ini juga harus mengarah pada 
visi transformasi digital secara 
keseluruhan yang mana roadmapnya 
jauh lebih panjang. Nah, hal inilah 
yang akan membuat implementasi 
digital di perusahaan dapat segera 
memberikan hasil yang signifikan 
dan meningkatkan skalabilitas 
perusahaan. 

Dok. Istimewa
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Secara garis besar, perjalanan 
transformasi digital sama dengan 
penerapan program manajemen 
perubahan lainnya dimana orang 
dan proses menjadi kunci utama 
keberhasilan proyek. Sebab itu 
dibutuhkan juga kepemimpinan dan 
sumber daya manusia yang konsisten 
mencapai kesuksesan. Survei 
McKinsey baru-baru ini menemukan 
bahwa organisasi global sekarang 
tujuh tahun lebih cepat dari agenda 
inisiatif transformasi digital. Peran 
HR terbukti sangat diperlukan dalam 
memungkinkan laju cepat adopsi 
digital saat ini. Mengutip Forbes, 
laporan McLean & Company terkait 
tren SDM 2021 menunjukkan bahwa 
kesenjangan besar dalam talent 
management perlu diperhatikan. 
Area-area ini termasuk menganalisis 
gap keterampilan karyawan (24%), 
mengembangkan karyawan pada 
kompetensi baru (24%) dan melatih 
karyawan baru dalam keterampilan 
baru tertentu (21%). 

Sementara itu, dukungan dari top 
management sangat penting karena 
memaksimalkan potensi perusahaan 
seringkali berarti mengubah operasi 
secara signifikan. Langkah pertama 
adalah mendapatkan visibilitas 
yang lebih baik ke dalam proses 
yang sudah ada. Saat menerapkan 
teknologi baru, ketakutan mungkin 
saja muncul. Dalam beberapa 
kasus, karyawan merasa pekerjaan 
mereka terancam. Dalam beberapa 
kasus, karyawan merasa kurang 
percaya dan bersikap resisten. 
Namun, jika manajemen bisa 
mengkomunikasikannya dengan 
benar ditambah dengan bukti 
implementasi yang mendukung maka 
masalah ini segera terselesaikan. 
Sekali lagi lakukan quick win 
yang mudah namun memberikan 
dampak. Jika perusahaan berhasil 
menciptakan budaya yang kuat maka 
semua anggota perusahaan akan 
menerima proses baru dan dengan 
senang hati mendukungnya. 

Studi Kasus di Industri 
Perbankan

Produk-produk dan saluran layanan 
keuangan mulai memasuki era 
digitalisasi berbasis Artificial 
Intelligence (AI). Upaya ini menjadi 
tren sejalan dengan kebutuhan dan 
tuntutan pelanggan. Bagi pelanggan, 
saluran digital memberdayakan 
pelanggan untuk terlibat dan 
terintegrasi dengan bank kapan 
saja. Proses yang digerakkan oleh AI 
memungkinkan bank memberikan 
layanan mandiri dan terpersonalisasi 
sehingga menjadi pengalaman yang 
menyenangkan bagi pelanggan. 
Misalnya, layanan pembukaan akun 
atau pinjaman yang bisa dilakukan 
dari rumah 24x7. 

Sementara bagi bank atau lembaga 
keuangan lain, teknologi digital 
dapat menghilangkan hambatan 
operasional. Dengan platform yang 
terintegrasi, pengambilan keputusan 
bisa dilakukan secara otomatis 
oleh algoritma cerdas (berdasarkan 
parameter yang telah ditentukan 
bersama) dapat menggantikan 
proses peninjauan manual yang 
sebelumnya memakan banyak waktu, 

biaya, dan upaya. Penerapan digital 
secara cepat akan memberikan 
peningkatan signifikan bagi 
organisasi mulai dari pengalaman 
pelanggan, efisiensi operasional 
hingga visibilitas proses. Mengutip 
dari laman CIO.com, bank yang 
telah mengadopsi strategi digital 
berhasil mendapatkan peningkatan 
laba sebesar 40 persen, penurunan 
intervensi manual sebesar 40 persen, 
dan pengurangan waktu pemrosesan 
pinjaman dari hitungan hari menjadi 
hitungan menit. 

Transformasi digital secara 
fundamental mengubah model 
operasi. Penyesuaian analitik 
dan proses redesign perlu terus 
dikembangkan untuk terus 
mendukung sistem AI. Pemimpin 
bisnis bisa mendapatkan informasi 
dari data pelanggan yang 
ditingkatkan oleh AI. Dari sini 
pemimpin juga bisa mendorong 
pemanfaatan AI untuk menciptakan 
produk keuangan baru yang inovatif. 

Sumber: CIO.com, HBR, Mc.Kinsey, 
Forbes, Manufacturing.net, Finextra.
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Perusahaan motor asal India, Bajaj 
Auto menjadi merek motor paling 
kaya di dunia saat ini. Dengan 
kapitalisasi pasar yang diperkirakan 
melampaui US$ 13,6 miliar atau 
sekitar Rp 189 triliun, Bajaj berhasil 
mengungguli pabrik motor raksasa 
asal Jepang, Honda dan Yamaha 
dalam hal nilai kapitalisasi pasar. Apa 
rahasianya? 

Pada Desember 2020, Bajaj Auto 
melaporkan kenaikan penjualan 
motor sebesar 11 persen dibanding 
periode yang sama tahun lalu dari 
angka 336.055 naik menjadi 372.532 
unit. Kenaikan angka ekspor dan 
preferensi konsumen yang lebih 
tinggi akan kendaraan premium 
mendorong pertumbuhan year on 
year sebesar 23%. Ya, meskipun 
tidak berumur panjang di Indonesia, 

Bajaj Auto kini mampu menembus 
lebih dari 70 pasar di seluruh dunia 
dan tercatat memiliki 47,97 persen 
saham KTM AG. Sangat menakjubkan, 
bukan? 

“Fokus tajam perusahaan pada 
kategori sepeda motor roda dua 
dan roda tiga dan komitmen teguh 
terhadap strategi diferensiasi serta 
praktik Total Productive Maintenance 
(TPM) yang dikombinasikan dengan 
ambisi global saat ini menjadikan 
Bajaj sebagai perusahaan roda 
dua paling berharga di seluruh 
dunia,” kata Rajiv Bajaj Direktur 
Pelaksana Bajaj Auto dikutip SHIFT 
dari ThisDay. Selain faktor di atas, 
dukungan Stallion Group sebagai 
distribusi nasional kendaraan roda 
tiga dan empat Bajaj juga memiliki 
pengaruh besar dalam memperkuat 

nilai merek di mata pembeli dan 
pengguna. 

Implementasi Total Productive 
Maintenance (TPM) yang berhasil 
diakui perusahaan sebagai salah satu 
kunci sukses bisnis. Bajaj memulai 
perjalanan TPM di perusahaan sejak 
dua dekade lalu dengan tujuan 
meningkatkan kualitas, meningkatkan 
produktivitas dan waktu kerja mesin, 
serta memperpendek waktu produksi 
sembari melakukan pengurangan 
biaya. Kepada zeenews, Rahul Bajaj, 
Ketua dan direktur pelaksana Bajaj 
Auto saat itu mengklaim bahwa 
kerja keras yang dilakukan anggota 
TPM telah berhasil mencapai target 
zero yang ditetapkan yaitu zero 
rejection dan zero breakdown dan 
meningkatkan hourly production rate 
sebesar 50 hingga 70 persen.

Mengupas Rahasia
di Balik Keberhasilan

Merek Motor
Paling Kaya

di Dunia
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Perusahaan sangat optimis bahwa 
TPM akan berhasil di segmen 
premium. Semua varian premium 
diproduksi sesuai pesanan dengan 
mengandalkan prinsip Lean 
Manufacturing dalam sistem produksi 
dan prinsip Just in Time (JIT) dalam 
manajemen inventori. 

TPM: Achieving Excellence 
through Maintenance

TPM pertama kali dikemukakan 
oleh Seiichi Nakajima pada tahun 
1969 dengan harapan membawa 
TPS (Toyota Production System) 
ke tingkat berikutnya. Seperti 
kita tahu, TPS difokuskan pada 
penghilangan pemborosan 
(waste) untuk mengurangi biaya 
produksi. Sementara TPM dirancang 
sebagai langkah sistematis untuk 
mengidentifikasi dan menghilangkan 
equipment losses atau kerugian 
peralatan untuk mencegah terjadinya 
downtime, inefisiensi, dan cacat.

Konsep TPM menempatkan 
pemeliharaan mesin sebagai fokus 
dan bagian penting dalam bisnis. 
Dalam implementasinya, tanggung 
jawab untuk pemeliharaan preventif 
ini diserahkan kepada orang yang 
mengoperasikan peralatan atau 
dengan kata lain menempatkan 
orang yang paling akrab dengan 

mesin untuk bertanggung jawab atas 
perawatannya. Untuk lebih jelasnya 
mari kita lihat gambaran berikut 
ini. Dalam sebuah pabrik, mesin 
itu adalah tubuh kita. Ketika tubuh 
tidak terawat dengan baik misal 
akibat malnutrisi maka tubuh kita 
akan mengalami malfungsi. Dengan 
kata lain, terjadi ketidaknyamanan 
dan tentu diperlukan biaya untuk 
melakukan pengobatan. Pada 
dasarnya kita dari awal memiliki 
dua pilihan, pencegahan atau 
penyembuhan. Nah, pilihan pertama 
inilah yang ditawarkan oleh TPM. 

TPM dikenal sebagai program yang 
menekankan pemeliharaan yang 
dijalankan secara proaktif dan 
preventif untuk memaksimalkan 
efisiensi operasional peralatan 
melalui pemberdayaan operator.  
Secara konsep TPM menawarkan Tiga 
Total, yaitu pertama total efektivitas 
atau efektivitas mesin secara 
keseluruhan; kedua yaitu total sistem 
perawatan mulai dari peralatan 
atau mesin dirancang sampai dijual; 
ketiga adalah total partisipasi, dalam 
artian semua karyawan dan semua 
divisi dari operator sampai top 
management harus terlibat. 

Lalu apa saja manfaat yang didapat 
dari implementasi konsep ini? 
Menurut konsultan SSCX International 

Ryan Ardiansyah, implementasi 
TPM yang benar dapat memberikan 
banyak manfaat besar bagi 
organisasi, diantaranya: 

1 Perubahan Budaya. Hal ini   
 bisa terjadi karena program 

 TPM melibatkan karyawan 
 di semua level dari yang paling 
 bawah sampai dengan level atas. 
 Semua orang memiliki tanggung 
 jawab terhadap pemanfaatan 
 mesin semaksimal mungkin untuk 
 mencegah terjadinya breakdown 
 sehingga tidak ada masalah yang 
 terulang kembali. 

2 Total Perbaikan Kinerja Bisnis. 
 Setelah proses operasional 

 terkendali (berkat partisipasi 
 semua orang) tentunya akan 
 terjadi perbaikan kinerja dari 
 bisnis dan operasional sehingga 
 meningkatkan produktivitas. 
 Salah satu pengalaman 
 SSCX bersama klien dalam 
 mengimplementasikan program 
 TPM berhasil meningkatkan 
 produktivitas lebih dari 30 
 persen.

3 Keunggulan Kompetitif.
 Terjadinya perbaikan kinerja 

 bisnis akan memacu perusahaan 
 untuk memikirkan next step atau 
 upaya apalagi yang bisa dilakukan 
 untuk meningkatkan nilai (value) 
 untuk para pelanggan sehingga 
 perusahaan bisa terus 
 menciptakan keunggulan 
 kompetitif. 

TPM merupakan salah satu 
bagian penting dalam Lean. Lean 
dalam industri manufaktur akan 
sukses jika TPM berjalan baik dan 
terimplementasi secara teratur. Untuk 
mencapai keteraturan tersebut, maka 
TPM harus diimplementasikan sesuai 
dengan prinsip dan dilakukan oleh 
sumber daya yang kompeten.

Dok. Istimewa
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Transformasi dan inovasi menjadi 
istilah promosi yang diminati banyak 
perusahaan beberapa tahun terakhir 
ini. Sayangnya, tidak sedikit yang 
gagal finish. Manajemen cenderung 
berpikir bahwa jika mereka bisa 
melatih dan membuat orang-
orang menguasai prinsip dan tools 
perbaikan (Lean Six Sigma, misalnya) 

maka tranformasi dijamin sukses. 
Nyatanya, transfomasi yang selalu 
menjadi harapan baru bagi organisasi 
untuk mewujudkan tujuan, tidaklah 
semudah yang direncanakan. Jadi, 
bagaimana membuat transformasi 
yang berkelanjutan untuk mendorong 
perbaikan kinerja dan budaya 
improvement? 

Memahami dan
mengubah perilaku 

Banyak yang menyebut 80 persen 
transformasi gagal bukan karena 
masalah teknis tetapi karena 
kegagalan mendorong penerimaan 
atas perubahan yang terjadi. Dengan 
kata lain, organisasi harus menyadari 

Dalam menjalankan proyek improvement, fokus pada tools adalah 
penting. Tetapi bagaimana dengan manajemen perilaku? Seberapa 

besar dampaknya terhadap keberhasilan proyek? 

Peran Behavioral Management 
dalam Membangun

Budaya Improvement

Dok. Istimewa

2 2



bahwa aspek people menjadi variabel 
utama dalam transformasi tersebut. 
Keyakinan, perilaku dan tindakan 
setiap anggota organisasi merupakan 
pembentuk budaya organisasi dan 
budaya inilah yang akan menentukan 
keberlanjutan transformasi di 
perusahaan Anda. Sebab itu, 
siapapun di organisasi harus bisa 
menerima perubahan sebagai norma 
baru, menerima perubahan sebagai 
bagian dari budaya organisasi. 

Pertanyaan selanjutnya, apa yang 
dibutuhkan untuk mengubah 
budaya? Manoj Patel dalam 
processexcellencenetwork.com 
mengatakan bahwa hal pertama yang 
harus dilakukan adalah mengubah 
perilaku, nilai, dan kepercayaan 
pemimpin. Untuk melakukan 
ini dengan sukses, diperlukan 
keterampilan dalam membangun 
hubungan baik, mempengaruhi dan 
menjual; karena langkah pertama 
dalam setiap perubahan adalah 
keinginan. Mengutip Industryweek, 
survei yang dilakukan oleh 
Katzenbach Center menemukan 
bahwa 84 persen dari eksekutif 
mengatakan budaya organisasi 
mereka penting bagi keberhasilan 
manajemen perubahan, sementara 
64 persen peserta survei melihatnya 
lebih penting daripada strategi atau 
model operasi perusahaan. Namun, 
biasanya orang yang memimpin 
proses perubahan manajemen ini 
sering gagal jika bersinggungan 
dengan budaya yang sudah tertanam 
lama di dalam organisasi. 

Jadi, alih-alih mencoba mengubah 
budaya yang sudah ada itu sendiri, 
manajer perubahan harus lebih 
terampil dalam memanfaatkan 
energi emosional dari budaya 
tersebut. Mereka harus memahami 
bagaimana cara orang-orang dalam 
berpikir, berperilaku, melakukan 
pekerjaan, dan apakah ada 
keinginan dari orang-orang untuk 
berubah. Untuk menggunakan 
energi emosional ini, pemimpin 

harus mencari unsur-unsur budaya 
yang selaras dengan perubahan, 
membawa mereka ke latar depan, 
dan menarik perhatian orang-
orang yang siap untuk melakukan 
perubahan. Demonstrasikan manfaat-
manfaat transformasi kepada 
semua stakeholders, setiap orang 
tentu memiliki minat yang berbeda 
Anda harus mempengaruhi mereka 
sehingga memiliki keinginan untuk 
melakukannya.

Langkah selanjutnya adalah 
menemukan change agent yang 
akan menjadi katalisator yang 
menyebarkan semangat perubahan. 
Walaupun inisiatif perbaikan 
seringkali dimulai oleh satu atau 
dua orang saja, namun inisiatif yang 
sukses mampu menghimpun lebih 
banyak massa dan membentuk koalisi 
kepemimpinan yang kuat.

Kepemimpinan yang kuat dan 
dukungan dari para karyawan 
kunci sangat penting dalam tahap 
kedua ini. Orang-orang perlu 
diyakinkan bahwa perubahan itu 
perlu. Mengelola perubahan saja 
bukan menjadi satu-satunya jalan 
keluar, karena betapapun bagusnya 
ide perubahan, keberhasilannya 
bergantung dari eksekusi para 
individunya. Selanjutnya libatkan 
orang sebanyak mungkin untuk 
mendefinisikan gambaran (tujuan) 
masa depan yang diinginkan, 
menyusun rencana dan strategi yang 
diperlukan untuk mewujudkannya. 

Dalam usaha transformasi yang 
sukses, semua pihak harus bersatu 
dan mengembangkan komitmen 
bersama untuk meningkatkan 
keunggulan kinerja perusahaan 
melalui perubahan. Ingat bahwa 
tujuan akhir dari setiap proyek 
improvement adalah membuat orang 
mau menerima, mengadaptasi, 
dan mempertahankan perilaku/ 
perubahan baru tersebut. Singkatnya 
tanpa perubahan perilaku maka 
proses perbaikan tidak akan berhasil. 

Memaksimalkan Potensi 

Banyak inisiatif perubahan hanya 
berasumsi bahwa orang-orang akan 
mengubah pola pikir dan perilaku 
mereka setelah elemen-elemen 
formal seperti arahan dan insentif 
mulai diterapkan. Namun, justru yang 
jauh lebih penting bagi keberhasilan 
dari setiap inisiatif perubahan adalah 
memastikan bahwa perilaku sehari-
hari karyawan mencerminkan upaya 
perubahan itu sendiri. 

Mengutip bptrends, penulis Geary 
Rummler dalam bukunya Improving 
Performance, dia mengidentifikasi 
adanya tiga tingkatan kinerja yaitu 
Organisasi (organization), Proses 
(process), Pekerjaan (job) yang 
harus direncanakan, dirancang dan 
dikelola agar organisasi manapun 
mencapai hasil yang konsisten. Dia 
selalu menekankan bahwa tempat 
kinerja sebenarnya terjadi di level 
pekerjaan. Artinya, jika ingin proses 
perbaikan berhasil maka harus 
melekat ke dalam tugas sehari-
hari orang yang melakukan proses 
tersebut. Menurutnya, jika seseorang 
menginginkan kinerja yang efektif 
maka dia harus bekerja bukan 
sebagai entitas independen yang 
melakukan pekerjaan secara silo 
tetapi bekerja dalam sistem. Setiap 
orang harus memahami bahwa setiap 
pekerjaan yang mereka lakukan 
memiliki konsekuensi terhadap 
anggota tim lain, jadi adalah penting 
bagi setiap orang untuk melakukan 
yang terbaik dalam pekerjaannya. 
Contoh yang baik yang bisa ditiru 
adalah bahwa pemimpin senior harus 
bisa mencerminkan pola pikir dan 
cara berperilaku yang baik sejak 
awal. Karena karyawan akan percaya 
perubahan yang nyata terjadi hanya 
ketika mereka melihat hal itu terjadi 
di bagian atas organisasi/ para 
pemimpin mereka.

Adapun salah satu cara yang bisa 
dilakukan untuk mendapatkan 
performa terbaik karyawan adalah 
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dengan membantu membuka 
potensi mereka sebenarnya. Hal ini 
bisa dilakukan melalui pengambilan 
data perilaku, melakukan penilaian, 
dan memberikan solusi hasil analisa 
secara komprehensif untuk menilai 
dan mencocokkan kemampuan 
mereka dalam pekerjaan. Data ini 
yang akan menjadi bahan evaluasi 
berkelanjutan. Cara penilaiannya 
pun tidak rumit karena mengarah 
pada prefensi masing-masing seperti 
membuat pengakuan atas apa yang 
mereka rasakan selama ini dalam 
menjalankan aktivitas pekerjaan. Hasil 
analisa ini tentu juga akan membantu 
para karyawan khususnya memahami 
karakternya. 

Membangun Team
Berbasis Perilaku

Terdapat hubungan kausal yang 
amat kuat antara keberhasilan 
penerapan program Continuous 
Improvement (CI) dengan perilaku 
kerja orang-orang yang terlibat 
didalam program tersebut, khususnya 
mereka yang berada pada posisi 
‘garda depan’ (front-liners). Menurut 
beberapa literatur mengenai CI, value 
dari suatu barang atau jasa yang 
diproduksi paling banyak dihasilkan 
di segmen terbawah piramida hirarki 
perusahaan (Womack & Jones, 
2003). Dengan demikian, tim di 
garda-depan memiliki peran yang 
sangat besar dalam inisiatif CI dan 
kesuksesannya. Lalu, perilaku seperti 
apa yang harus ditunjukkan oleh tim 
kerja atau tim proyek di garda-depan 
untuk mensukseskan program CI 
perusahaan?

Beberapa perusahaan berusaha 
untuk menemukan jawaban dengan 
cara melakukan benchmark, melihat 
perbedaan antara tim yang sukses 
menjalankan proyek dengan 
mereka tim yang belum sukses 
untuk mengetahui dan kemudian 
menetapkan perilaku tim yang paling 
sesuai dan paling efektif untuk 
kesuksesan program perbaikan di 
perusahaan yang dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan dan karakter 
bisnis. Setelah mendapatkan set 
karakter yang terdiri atas perilaku 
dan cara kerja sehari-hari yang 
harus dimiliki dan dikuasai oleh tim 
garda-depan, kini saatnya untuk 
mulai bergerak memperkenalkan dan 
menanamkannya kepada karyawan. 
Tantangannya adalah, mengubah 
perilaku tidak semudah membalikkan 
telapak tangan. Tapi tentu saja, 
itu bukanlah hal yang mustahil; ini 
sangat mungkin dilakukan, apalagi 
jika tim anda telah diperkenalkan 
atau telah akrab dengan prinsip-
prinsip Continuous Improvement.

Organisasi yang ingin terus 
meningkatkan performa bisnis juga 
tidak akan ragu untuk berinvestasi 
dalam melatih change agent yang 
nantinya akan mendorong behavioral 
change. Mereka akan menunjukkan 
kepemimpinan yang adaptif dan 
menguasai penggunaan teknik-teknik 
problem solving yang diperlukan 
untuk meningkatkan efisiensi dalam 
organisasi.

End to End
Problem Solving Service

SSCX Internasional (SSCX) 
merupakan perusahaan konsultan 
operational excellence terbaik di 
Indonesia. Situasi perekonomian 
yang sedang tidak stabil ditambah 
situasi pandemi yang belum pasti 
kapan berakhir menciptakan situasi 
sulit bagi industri. Untuk menghadapi 
kondisi ini, SSCX berupaya menjadi 
mitra, membenahi dan memperbaiki 
sisi operation perusahaan-perusahaan 
di Indonesia, menghadapi tantangan 
industri dalam meningkatkan 
produktivitas secara keseluruhan. 

Sebagai perusahaan konsultasi, SSCX 
memiliki dua jenis layanan panduan 
operational excellence yang meliputi 
jasa implementasi dan pelatihan. 
Layanan jasa implementasi meliputi 
desain program untuk membantu 
perusahaan menganalisis dan 
mengatasi masalah secara holistik 

dari sisi sistem juga teknologi, proses 
dan people. Melalui assessment dan 
operational excellence tools, SSCX 
mampu melihat gap antara kondisi 
aktual dengan kondisi yang ingin 
dicapai perusahaan dan kemudian 
mempersiapkan program yang 
sesuai dengan menyentuh sistem 
yang sedang berjalan, menganalisis 
efektivitas serta efisiensi perusahaan, 
bahkan mengamati behavior sumber 
daya manusia dalam proses.

Penting untuk diketahui, dalam 
melakukan perubahan dan 
improvement terhadap perilaku 
organisasi diperlukan alat assessment 
behavior yang tepat sehingga 
organisasi bisa mengetahui dengan 
persis permasalahan yang sedang 
dihadapi. Sehingga treatment yang 
diberikan mampu tepat sasaran, 
artinya dapat mengobati penyakit 
utama di dalam perilaku organisasi. 
Treatment yang tepat ini tentunya 
akan menghasilkan dampak 
improvement yang sangat masif bagi 
organisasi. 

Layanan berupa jasa pelatihan yang 
diberikan SSCX selalu berkaitan 
dengan metode problem solving. 
Tools problem solving yang biasa 
digunakan mengidentifikasi persoalan 
dan memecahkan persoalan antara 
lain lean manufacturing, lean six 
sigma, total productive maintenance 
dan semua hal terkait manajemen 
ramping. SSCX menyempurnakan 
layanan problem solving business 
process dan operational excellence 
dengan membuat terobosan 
layanan yang end to end. Dengan 
menggunakan dua pendekatan, 
pertama adalah bekerja untuk 
mengidentifikasi dan menyelesaikan 
area masalah, yang kedua difokuskan 
pada sisi orang untuk membantu 
memastikan implementasi yang 
berhasil. Solusi ini dipastikan 
meningkatkan kinerja bisnis bahkan 
hingga dua kali lipat. Lebih lanjut 
tentang SSCX kunjungi http://
sscxinternational.com/. 
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Minyak kelapa sawit (crude palm oil) 
adalah bahan baku yang dibutuhkan 
dalam proses produksi berbagai jenis 
produk sehari-hari. Sebagai sumber 
minyak nabati yang paling ekonomis, 
minyak sawit menjadi pilihan utama 
substitusi minyak nabati lainnya. 
Sebab itu, meskipun mendapatkan 
kampanye hitam oleh negara-negara 
Uni Eropa, permintaan terhadap 
minyak sawit tetap meningkat.  

Menguasai pangsa produksi global 
hampir 60 persen, Indonesia adalah 
negara penghasil minyak kelapa 
sawit atau  terbesar di dunia. Melihat 
dari kacamata bisnis, maka industri 
sawit menjadi salah satu industri 
yang sustain. Tantangannya adalah 
bagaimana menciptakan bisnis 
yang berkelanjutan sehingga dapat 
memenuhi pertumbuhan permintaan 

global. Tantangan ini harus bisa 
dijawab oleh semua pelaku industri 
sawit di tanah air sehingga Indonesia 
bisa menjadi industri sawit kelas 
dunia berkinerja tinggi. 

Di era industri 4.0, peningkatan 
produktivitas melalui pemanfaatan 
teknologi menjadi suatu keharusan 
bagi perusahaan yang ingin tetap 
kompetitif. Perusahaan harus bisa 
menciptakan inovasi-inovasi baru 
dengan menggunakan ilmu sains 
dan teknologi guna meningkatkan 
produksis secara berkelanjutan. 
Dalam hal ini transformasi dan 
digitalisasi yang dilakukan secara 
sistematis, bertahap dan konsisten 
wajib dilakukan. Ada berbagai 
macam tantangan produktivitas 
yang dihadapi industri sawit, baik itu 
internal maupun eksternal. Khusus 

internal, hal ini terjadi karena masih 
banyak variabel dalam mekanisme 
aktivitas yang masih belum terkontrol 
dengan baik. Guna menjawab 
tantangan produktivitas ini maka 
perusahaan perlu meningkatkan 
sisi people (orang) dan proses, 
serta menggunakan platform 
teknologi digital untuk membantu 
mengotomatisasi dan menganalisa 
operasional perusahaan secara end 
to end. 

Memperkenalkan Framework 
LEADS (Lean – Agile – Digital
for Sawit) 
 
Dalam bisnis, aspek people 
dan proses hampir pasti selalu 
beriringan. Misal, ketika perusahaan 
selesai mendesain proses baru 
sementara dari sisi people tidak 

Menggunakan program pendekatan people, proses, dan teknologi 
secara holistik di area perkebunan sawit berkontribusi besar 

terhadap tingkat produktivitas perusahaan.  

Membawa Teknologi
ke Perkebunan Sawit 
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mau menjalankan atau tanpa 
engagement dan buy in maka tidak 
akan bisa berjalan. Sebagai contoh 
dalam industri sawit, pendekatan 
yang harus dilakukan di lapangan 
harus disesuaikan, misal ketika 
berkomunikasi dengan para 
pekerja perkebunan atau pemanen 
sawit maka kita harus benar-
benar menggunakan Bahasa yang 
membumi, Bahasa yang sederhana 
namun dapat memberikan gambaran 
akan manfaat yang bisa mereka 
dapatkan. 

Perusahaan konsultan Operational 
Excellence SSCX, telah 
memperkenalkan satu framework 
bernama LEADS (Lean – Agile – 
Digital for Sawit). Framework ini 
telah diterapkan dan terbukti secara 
komprehensif memberikan hasil 
yang baik dan berkelanjutan bagi 
bisnis. “Untuk Sawit kami sudah 
enhance, selain people dan proses 
kami juga sudah memiliki perangkat 
teknologi yang bisa membuat 
peningkatan performa di bisnis sawit 
secara menyeluruh,” ungkap COO 

SSCX Rifki Rizal Derrian kepada 
SHIFT Indonesia. Teknologi yang 
juga sudah dipatenkan oleh SSCX 
ini mengadopsi berbagai macam 
teknologi yang ada di industri 
4.0 seperti big data, mobility, 
tracking, internet of things, software 
integration, dan juga Artificial 
Intelligence (AI). Dengan integrasi 
teknologi ini memungkinkan 
segala elemen yang ada di industri 
sawit menjadi optimal. “Kita 
bisa menaikkan hasil bisnis dan 
mengurangi risiko. Jadi cost bisa 
turun, kecepatan dan kualitas naik 
itu bisa diperoleh dengan sekaligus,” 
jelas Rifki. 

Dalam mengembangkan program 
LEADS, SSCX mengusung program 
hybrid yang mengkombinasikan 
pendekatan top-down dan bottom-
up. SSCX membantu organisasi 
mempersiapkan dan membangun 
infrastruktur dengan melibatkan 
manajemen dan stakeholders lintas 
fungsi. “Salah satu perusahaan 
sawit yang kita bantu mendapatkan 
dampak yang luar biasa besar hanya 

dalam waktu tiga bulan, mereka 
berhasil saving hingga 80 Miliar per 
tahun karena mereka benar-benar 
membentuk infrastruktur yang 
mendukung,” kata Rifki. Sementara 
hal penting yang harus diperhatikan 
dalam membangun infrastruktur 
adalah terus meng-improve aspek 
people dari dua sisi, pertama adalah 
standar kerja individu dan kedua 
aspek mindset. 

From Block-based to
Profit-Per-Tree 

Berbicara industri 4.0, maka kita 
perlu mengenal teknologi yang ada 
di dalamnya yang terdiri dari 10 
teknologi (umumnya 9 teknologi). 10 
teknologi tersebut meliputi system 
integration, cloud computing, internet 
of things, big data, augmented 
reality, additive manufacturing, 
design & simulation, autonomous 
systems, cybersecurity, dan 
renewable energy. Teknologi yang 
sudah maju dan banyak digunakan 
di industri lain inilah yang harus kita 
manfaatkan untuk dapat mewujudkan 
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industri sawit kelas dunia. 
 
Menurut Fajar Dhirendra Gregory, 
CEO SSCX Technovation perusahaan 
sawit memiliki empat visi yang 
sangat penting dan perlu segera 
diadopsi. Empat visi atau agenda 
tersebut meliputi, pertama agile 
supply chain atau rantai pasok 
sawit. Ketika kita berbicara rantai 
pasok maka kita akan bicara tentang 
keterkaitan dan ketergantungan. 
Contoh sederhananya ketika terjadi 
keterlambatan pengantaran maka 
akan berdampak pada kualitas. Sebab 
itu kita perlu memastikan rangkaian 
logistik berjalan dengan lancar mulai 
dari proses awal hingga proses akhir 
dengan pendekatan yang fleksibel. 
Kedua, digital workforce. Tenaga 
kerja digital adalah robot berupa 
software yang sangat mudah dibuat 
untuk memangkas inefisiensi dalam 
waktu yang luar biasa cepat. Ketiga, 
prosumer (produsen & consumer) 
energy dan keempat adalah big data. 

Big data mungkin masih menjadi hal 
baru bagi dunia sawit. SSCX sendiri 
saat ini tengah mengembangkan 

dan memiliki platform digital untuk 
membantu perusahaan sawit 
mencapai produktivitas terbaiknya 
dengan menggunakan big data 
analytic. Seperti kita tahu, saat ini 
produktivitas di industri sawit masih 
berbasis blok (block based) dengan 
rencana yang berjalanan top-down. 
Misalnya, satu perusahaan sawit 
memiliki target produksi sekian 
ton dalam satu tahun. Dari target 
ini dibagi ke Estate masing-masing 
kemudian dipecah lagi ke Afdeling 
kemudian Block. 

Dalam konsep block based, 
pencatatan hasil panen dikumpulkan 
dan dilaporkan per blok. Kita tidak 
akan tahu berapa produktivitas 
yang dimiliki per tanaman. Misal 
dalam satu blok ada 2.000 pohon 
kita tidak tahu berapa jumlah 
tanaman yang underperform karena 
semua buah langsung dikumpulkan 
di TPH. Padahal jika kita bisa 
mengoptimalkan produktivitas 
di setiap pohon maka kita bisa 
mencapai produktivitas yang jauh 
lebih optimal. 

Jika industri sawit kita ibaratkan 
sebagai industri manufaktur, maka 
pohon adalah mesin. Produktivitas 
perusahaan akan mencapai titik 
optimal ketika semua mesin di pabrik 
beroperasi di level terbaik. Berangkat 
dari ide ini, SSCX menghadirkan 
inovasi SEMAI akronim dari Sawit 
E-Measurement & Agile Improvement 
untuk mendukung produktivitas 
industri sawit di Indonesia. “Kalau 
data setiap pohon kita kumpulkan 
itu akan mengarah ke big data, 
dan setelah menjadi big data itu 
sudah terbukti sekian kali kita bisa 
melakukan pengurangan waktu dan 
biaya. Kita juga bisa melakukan 
forecast bahkan melakukan berbagai 
terobosan baru,” jelas Fajar. 

SEMAI adalah inovasi teknologi baru 
yang dihadirkan SSCX khusus untuk 
mengerek produktivitas perusahaan 
sawit. Dengan menggunakan 
kekuatan big data, produktivitas tidak 
lagi hanya bisa dihitung per blok 
tetapi kini bisa dihitung per pohon. 
Yes, the Powerful SEMAI. Kalau bisa 
tahu produktivitas per pohon, kenapa 
masih per blok?

2 8



BEST PRACTICE II
29

Karena pandemi belum berakhir, 
aktivitas bekerja dari rumah (work 
from home/ WFH) akan berlanjut 
menjadi normal baru bagi banyak 
karyawan, para pemimpin mungkin 
perlu mempertimbangkan cara lain 
untuk memahami situasi sulit yang 
dihadapi karyawan. Bagaimana 
dengan menganggap anggota tim 
sebagai astronot di luar angkasa? 

Meskipun gravitasi tidak ada, 
astronot mengalami keadaan yang 
sangat mirip dengan karyawan yang 
bekerja dari rumah. Mari kita lihat 
beberapa persamaan keduanya 
berikut: 

1. Dibatasi pada ruang tertutup   
 untuk waktu yang lama
2. Tidak dapat bertatap muka 
 dengan anggota keluarga/ 
 organisasi 
3. Hanya mampu melakukan 
 panggilan video untuk interaksi 
 sosial

Pastinya akan sangat membantu jika 
para pemimpin organisasi belajar dari 
NASA tentang bagaimana mereka 
melatih astronot untuk menghadapi 
realitas isolasi yang lama. NASA 
sangat menyadari suasana hati para 
astronot dapat berubah jika  tidak 
ada langkah yang diambil untuk 
mencegah efek buruk terisolasi. 
Misi luar angkasa adalah misi yang 
mempertaruhkan kehidupan, jika 
terjadi stress atau kecemasan maka 
resiko (kehidupan) semakin tinggi.  
Sebab itu, NASA sangat mencegah 
terjadinya penurunan kognisi yang 
bisa menyebabkan kinerja astronot 
terganggu.

Dan Pontrefact, penulis buku Lead. 
Care. Win. How to Become a Leader 
Who Matters dalam artikelnya 
mengungkapkan Ilmuwan utama 
NASA Tom Williams secara khusus 
mengembangkan “CONNECT “ untuk 
membantu kesehatan psikologi 
para astronot tetap terjaga meski 

dalam kondisi terisolasi. CONNECT 
sendiri merupakan akronim dari 
kata: Community, Openness, 
Networking, Needs, Expeditionary 
Mindset, Countermeasures, Training 
and Preparation. Nah, seperti apa 
CONNECT bisa kita manfaatkan 
dalam kehidupan organisasi kita. Mari 
lihat penjabaran Dan yang disarikan 
dari Forbes berikut ini:  

Community 

Pendaratan di Bulan membantu 
orang di seluruh dunia merasa 
lebih bersatu karena perasaan 
memiliki atas harapan dan impian 
bersama yang terpenuhi. Ketika para 
pemimpin menunjukkan kepada 
karyawan mereka tentang betapa 
pentingnya pekerjaan mereka bagi 
komunitas yang lebih besar maka 
pride atau kebanggaan mereka akan 
meningkat. Peran seorang pemimpin 
adalah untuk menyoroti tujuan 
organisasi dan untuk mengingatkan 

Belajar
Menghadapi
Realita
dari NASA 
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anggota tim bahwa mereka adalah 
bagian dari sesuatu yang lebih 
besar dari diri mereka sendiri. Rasa 
kebersamaan ini akan membantu 
menghubungkan tim meskipun 
terpisah.

Openness

Orang yang bersikap terbuka 
cenderung memiliki kemampuan 
beradaptasi lebih cepat karena 
mereka mampu melihat dan 
mendekati masalah dengan lebih 
banyak cara. Pandemi meningkatkan 
tantangan. Seberapa terbuka 
Anda dengan tim Anda? Semakin 
transparan Anda menguraikan 
strategi, menunjukkan apa yang 
benar dan salah saat memberikan 
masukan maka tim akan semakin 
terbantu. Tim Anda memiliki ide 
dan jawaban, namun itu hanya akan 
berada di pikiran mereka jika Anda 
tidak meminta mereka atau membuat 
mereka merasa menjadi bagian 
perusahaan dalam porsi yang lebih 
besar.

Networking 

Kemampuan berjejaring sangatlah 
penting di masa pandemi, tetapi 
tidak semuanya harus berkaitan 
dengan pekerjaan. Di luar angkasa, 
NASA memastikan para astronot 
berhubungan dekat dengan 
keluarga, teman, dokter, dan 
penyedia kesehatan lainnya. NASA 
juga memperhatikan keluarga para 
astronot dalam banyak hal. 
 
Needs

NASA memastikan para astronot 
berolahraga, makan sehat, dan 
banyak istirahat dan tidur. Sebagai 
pemimpin di organisasi, apakah Anda 
menanyakan pertanyaan seperti 
ini kepada anggota tim Anda? 
Percakapan personal semacam 
ini tidak lagi tabu. Semakin Anda 
berhubungan dengan karyawan 
dengan menanyakan tentang 

kebutuhan dasar hidup, semakin 
mereka memandang Anda sebagai 
manusia dan bukan semata-mata 
sebagai bos.

Expeditionary Mindset

P James Picano, psikolog operasional 
di Johnson Space Center NASA 
mengatakan bahwa perawatan 
diri dan tim, komunikasi, kerja tim 
adalah keterampilan ekspedisi yang 
sangat penting. Dalam pelatihan, 
setiap astronot melatih keterampilan 
mereka dalam mengelola konflik, 
meredam situasi, menjaga kebersihan 
area kerja, dan merawat anggota 
tim lain. Pola pikir ekspedisi ini 
patut dicoba oleh para pemimpin 
organisasi. Doronglah dan bantu 
karyawan Anda menjadi lebih kreatif, 
beri kesempatan mereka untuk 
mencari tantangan baru. 

Countermeasures

NASA ingin astronot membuat jurnal 
selama berada di luar angkasa. Ini
 memungkinkan para astronot untuk 
melampiaskan dan mengatasi stres. 
Apa yang Anda lakukan sebagai 

pemimpin untuk membantu anggota 
tim Anda mengatasi tekanan 
isolasi dan video meeting Zoom 
lainnya? Tidak cukup hanya dengan 
menetapkan tugas. Anda harus 
menjamin kesejahteraan setiap 
karyawan dan memastikan bahwa 
mereka tetap termotivasi. 

Training and Preparation

Astronot sangat terlatih dan siap 
untuk menjalankan misi, ini karena 
mereka menerima pelatihan dan 
persiapan bahkan ketika sudah di 
luar angkasa. Sebagai pemimpin 
perusahaan, sudahkah Anda 
memastikan pengembangan 
karyawan? Selama pandemi, 
pelatihan virtual adalah solusi yang 
bisa dipilih untuk memastikan proses 
pengembangan tidak berhenti. 
Namun banyak organisasi dan 
pemimpin menghentikan pelatihan 
apa pun karena mereka percaya 
itu tidak akan efektif jika dilakukan 
secara virtual, jadi mereka hanya 
menunggu sampai kelas tatap muka 
mungkin untuk dilakukan. 

Sumber: Forbes 

Dok. Istimewa

3 0



INTERNATIONAL I
31

Pendiri Amazon Jeff Bezos akan 
mengundurkan diri dari kursi CEO di 
kuartal ketiga tahun ini. Keputusan 
ini diumumkan perusahaan pada 
hari Selasa (02/02). Bezos akan 
digantikan oleh Andy Jassy yang 
merupakan CEO Amazon Web 
Services sementara dirinya akan 
menjadi Executive Chairman. Dalam 
surat untuk karyawannya, Bezos 
menyatakan tidak akan pensiun 
tetapi akan memfokuskan energi 
dan perhatiannya pada produk dan 
inisiatif baru. Adapun fokus yang 
dimaksud diantaranya Day 1 Fund, 
the Bezos Earth Fund, Blue Origin, 
The Washington Post.

Perjalanan perusahaan paling 
bernilai di dunia ini dimulai sekitar 27 
tahun yang lalu. “Amazon hanyalah 
sebuah ide, dan tidak memiliki nama. 
Pertanyaan yang paling sering saya 
tanyakan saat itu adalah, Apa itu 
internet? Syukurlah, saya tidak perlu 
menjelaskannya dalam waktu yang 
lama,” ungkap Bezos.

Saat ini, Amazon mempekerjakan 
1,3 juta orang, melayani ratusan juta 
pelanggan dan bisnis, dan secara luas 
diakui sebagai salah satu perusahaan 
paling sukses di dunia. Bagaimana itu 
bisa terjadi? Penemuan. Penemuan 
adalah akar dari kesuksesan 

Amazon. Tim Amazon telah 
melakukan hal-hal “gila” bersama, 
dan kemudian menjadikannya 
normal. Mereka mempelopori ulasan 
pelanggan, 1-Klik, rekomendasi 
yang dipersonalisasi, pengiriman 
yang sangat cepat, Just Walk Out 
shopping, the Climate Pledge, Kindle, 
Alexa, marketplace, infrastruktur 
cloud computing, Career Choice, 
dan banyak lagi. “Jika Anda 
melakukannya dengan benar, 
beberapa tahun setelah penemuan 
yang mengejutkan, hal baru menjadi 
normal,” ungkap orang terkaya di 
dunia ini.

Melepas
Jabatan

CEO Amazon
Tahun Ini 

Jeff Bezos

Dok. Istimewa
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Coca-Cola meluncurkan botol ukuran 
baru untuk pertama kalinya dalam 
satu dekade dan yang menarik 
adalah bahan pembuat botol yang 
digunakan adalah 100% bahan plastik 
daur ulang. Botol baru berukuran 13,2 
ons ini merupakan langkah terbaru 
perusahaan untuk mengurangi limbah 
plastik. Mereka juga berharap ukuran 
baru ini dapat menarik konsumen 
yang berusia di bawah 25 tahun 
yang sangat peduli dengan kemasan 
berkelanjutan. 

Botol baru brand Coca Cola yang 
meliputi Coke, Diet Coke, Coke Zero 
Sugar, Coca-Cola Flavors ini mulai 
tersedia bulan ini di beberapa kota 
di Amerika termasuk New York, 
California, Florida, dan di negara 
bagian tertentu di Timur Laut 
sebelum diluncurkan secara nasional 
di musim panas. Tammy Lee, Brand 
Manager Coca-Cola Trademark dalam 
website perusahaan mengatakan 

bahwa konsumen telah memberitahu 
pihaknya bahwa mereka 
menginginkan opsi atau sesuatu 
dalam jumlah yang tepat untuk 
acara ‘ngemil’. Berawal dari sinilah 
mereka melakukan inovasi yang 
diyakini dapat memberikan manfaat 
ganda yaitu kenyamanan dan juga 
keberlanjutan. 

Untuk diketahui, Coca-Cola sering 
mendapat kritik karena berkontribusi 
pada limbah plastik yang merusak 
lingkungan. Tahun lalu, perusahaan 
itu dinobatkan sebagai pencemar 
plastik No. 1 di dunia oleh perusahaan 
lingkungan Break Free From 
Plastic. Pada tahun 2018, mereka 
mengumumkan inisiatif “Dunia Tanpa 
Limbah” dengan tujuan akhir yaitu 
pada tahun 2030 mereka dapat 
mengumpulkan dan mendaur ulang 
satu botol atau kaleng untuk setiap 
botol yang dijualnya. Coca-Cola 
bukan satu-satunya perusahaan 
multinasional yang berkomitmen 
mengurangi polusi plastik. Nestlé, 
perusahaan makanan terbesar di 
dunia, tahun lalu mengumumkan 
telah menghabiskan $ 2 miliar untuk 
inisiatif serupa. Pepsi baru-baru ini 
juga meluncurkan botol 2 liter yang 
didesain ulang dengan menggunakan 
bahan 24% lebih sedikit.

Berinovasi Coca-Cola Luncurkan 
Botol Baru dengan Bahan
100% Plastik Daur Ulang

Dok. Istimewa
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SpaceX telah melakukan uji coba 
beta untuk layanan internet satelit 
miliknya yaitu Starlink. Pada 
masa awal ini, perusahaan akan 
menawarkan Starlink kepada 
pelanggan yang ada di AS, Kanada, 
dan Inggris. Sementara itu CEO 
Space X, Elon Musk juga membuat 
pernyataan melalui akun twitternya 
bahwa setelah mereka dapat 
memprediksi arus kas dengan cukup 
baik maka Starlink akan IPO. 

SpaceX telah memperluas cakupan 
pengujian beta layanan internet 
satelit Starlink setelah pihaknya 
menerima preorder dari calon 
pelanggan. SpaceX memulai program 
beta publik Starlink pada bulan 
Oktober, dengan harga layanan $99 
per bulan, selain biaya di muka $499 
untuk memesan Starlink kit, ditambah 
biaya pengiriman. Kit ini mencakup 
router Wi-Fi dan terminal pengguna, 
juga dikenal sebagai antena parabola, 
untuk menghubungkan ke satelit. 
Dalam situs perusahaan disebutkan 
bahwa pemesanan di muka “dapat 

dikembalikan sepenuhnya”, tetapi 
mereka juga menginformasikan 
bahwa “menempatkan deposit 
tidak menjamin layanan.” SpaceX 
juga mengatakan bahwa “pesanan 
mungkin membutuhkan waktu 6 
bulan atau lebih untuk dipenuhi” 
tergantung di mana pengguna 
berada.

Starlink adalah proyek ambisius 
SpaceX untuk membangun jaringan 
internet yang terkoneksi dengan 
ribuan satelit atau dikenal sebagai 
konstelasi, yang dirancang untuk 
memberikan internet berkecepatan 
tinggi kepada konsumen di mana 
pun. Federal Communications 
Commission (FCC) dua tahun 
lalu menyetujui SpaceX untuk 
meluncurkan 11.943 satelit. 
Perusahaan, yang berharap dapat 
menyebarkan 4.425 satelit di orbit 
pada tahun 2024, telah meluncurkan 
lebih dari 1.000 satelit Starlink 
dan berencana untuk membangun 
dan menyebarkan versi yang lebih 
canggih dari satelitnya. SpaceX 

mengungkapkan dalam pengajuan 
FCC minggu lalu bahwa Starlink 
memiliki lebih dari 10.000 pengguna 
di Amerika Serikat dan luar negeri 
dalam waktu sekitar tiga bulan sejak 
beta publik dimulai.

Namun jalan Starlink sendiri 
tidaklah mudah, pasalnya banyak 
operator satelit lain yang menentang 
perubahan atau modifikasi SpaceX 
terhadap satelitnya, mulai dari 
Amazon, Viasat, SES, hingga Kepler 
Communications. Menurut Amazon, 
permintaan modifikasi SpaceX 
akan memerlukan pemindahan 
sekitar 2.800 satelit pada fase 
awal konstelasi Starlink ke orbit 
ketinggian yang lebih rendah 
daripada yang telah diizinkan oleh 
FCC. Dengan mempertimbangkan 
kondisi tersebut, mereka menuntut 
agar FCC mempertimbangkan 
Starlink sebagai sistem yang baru 
dirancang dan memasukkannya ke 
dalam putaran proses peraturan yang 
lebih luas ketika SpaceX mengajukan 
permintaan tahun lalu.

Layanan Internet
Satelit Diujicoba, 
Ini Jawaban CEO SpaceX
tentang Rencana IPO
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