
pada penyaluran pinjaman ke 
UMKM serta perusahaan yang 
punya dampak besar terhadap 
kelangsungan UMKM.

Jangkauan dan kualitas

Langkah strategis lainnya ia-
lah, peningkatan jangkauan dan 
kualitas pelayanan. Sebagai 
bank tertua di Indonesia, BRI 
wajib untuk terus mengem-
bangkan layanannya, agar nasa-
bah terpenuhi kebutuhannya 
dan masyarakat yang belum 
mengenal bank kami akan men-
jadi nasabah dan puas.

Salah satu langkah dalam 
melebarkan jangkauan pelayan-
an adalah branchless banking. 
Program branchless banking 
dari BRI merupakan salah satu 
program yang bisa dikatakan 
ambisius. Soalnya, total agen-
nya saat ini sudah mencapai 
20.000 agen, dengan target di 
2015 mencapai 50.000 agen.

Selain branchless banking, 
BRI juga meluncurkan Teras 
BRI yang terbaru yaitu Teras 
Kapal BRI. Tujuan program ini 
adalah untuk menghubungkan 
masyarakat di pulau-pulau kecil 
dengan layanan perbankan BRI. 
Dengan kehadiran BRI, tentu 
masyarakat di sana akan dimu-
dahkan dalam bertransaksi.

Untuk semakin melebarkan 
jangkauan, BRI juga telah mela-
kukan gebrakan dalam bentuk 
pembelian satelit. Pembelian 
satelit ini untuk meningkatkan 
pelayanan BRI ke berbagai dae-
rah. Jika sebelumnya layanan 
BRI di daerah sering bermasa-
lah, dengan kehadiran satelit 
maka performa layanan kami 
bisa dimaksimalkan dan sema-
kin menjangkau setiap daerah. 
Internet banking di daerah juga 
semakin mudah dilakukan.

Untuk pengoperasiannya, 
ternyata biayanya tidak terlalu 
besar dan BRI tak perlu mem-
bangun stasiun besar untuk 

mengoperasikan satelit. Sedang 
untuk tenaga ahli, memang saat 
ini kami masih menyewa mere-
ka untuk pengoperasiannya. 
Namun, tenaga ahli yang kami 
rekrut juga sebenarnya orang 
Indonesia yang notabene ahli 
satelit. Dan sekarang, kami se-
dang mendidik 17 orang untuk 
menjadi ahli satelit di Amerika 
Serikat. Nantinya, ke-17 orang 
ini sudah mengerti perbankan, 
mengerti satelit pula.

Saat diluncurkan pertengah-
an 2016 nanti, BRI merupakan 
bank pertama di dunia yang 
memiliki dan mengoperasikan 
satelit sendiri. Banyak bank 
yang enggan memiliki satelit 
sendiri karena kurang efisien. 
Tapi, BRI dengan jumlah ca-
bang yang tersebar dari Sabang 
sampai Merauke serta mengo-
perasikan berbagai layanan se-
perti Teras BRI dan branchless 
banking, tentu memerlukan sa-
telit sendiri agar lebih efisien. 
Keren, kan, nasabahnya UMKM 
tapi dilayani oleh satelit.

Saat ini jumlah nasabah BRI 
sekitar 54 juta orang, dengan 
rata-rata transaksi per hari 
mencapai Rp 2 juta. Nah, de-
ngan kehadiran berbagai inova-
si, seperti Teras Mobile BRI dan 
Teras Kapal BRI serta satelit, 
rata-rata transaksi bisa mening-
kat tiga kali lipat hingga empat 
kali lipat, bahkan mungkin le-
bih. Prinsip saya adalah nanti-
nya tidak ada satu desa pun 
yang tidak terjangkau oleh la-
yanan perbankan dari BRI.

Berbicara mengenai masa 
depan BRI, saya rasa tidak akan 
berubah. BRI sejak dahulu akan 
fokus dalam melayani masyara-
kat bawah dan UMKM. Prinsip 
itu sudah melekat sejak pendiri-
annya, dan akan saya jaga terus 
prinsip tersebut. Komposisi an-
tara UMKM dan korporasi sam-
pai beberapa waktu ke depan 
saya rasa tidak akan berubah. 
UMKM tetap memegang porsi 
70% dan korporasi 30%. o

Sebagai seorang pemimpin yang lahir dan besar di PT Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, Asmawi Syam tentu sudah meng-
alami asam garam selama bekerja di bank pelat merah tersebut 
sejak 1980 silam. Direktur Utama BRI ini merasa belajar kepe-
mimpinan dari para pendahulunya. Selain itu pria kelahiran Ma-
kassar ini punya filosofi sendiri dalam memimpin perusahaan: 
logic, heart, and God. 

Dalam menghadapi masalah, langkah pertama yang dilakukan 
oleh Asmawi adalah menggunakan logikanya. Jika logika tidak 
sanggup mengatasi masalah, ia menggunakan hatinya untuk 
mencari jawaban atas problem tersebut. Dan, kalau logika dan 
hati masih juga tidak mampu menyediakan jalan keluar atas 
permasalahan itu, dia akan berserah kepada Tuhan.

Dalam berhubungan dengan bawahan atau kolega, Asmawi 
juga menerapkan filosofi tersebut. Prinsip ini justru makin me-
ngeratkan hubungan antara dirinya dengan bawahan serta kole-
ga. Contoh, ketika tidak setuju terhadap gagasan bawahan, dia 
lebih dulu mengemukakan argumen berdasarkan logika pemikir-
annya. Tapi, Asmawi juga akan menggunakan hatinya terutama 
karena ia juga pernah ada di posisi sebagai bawahan. “Setiap 
orang, kan, tidak ingin dipermalukan, ingin agar idenya diapresia-
si, ingin agar diakui keberadaannya,” katanya.

Menurut Asmawi, jika seorang pemimpin hanya mengutama-
kan logikanya, yang muncul adalah ego sebagai seorang bos 
sewaktu ada perbedaan pendapat. Namun, bila pemimpin meng-
gunakan hatinya, yang terjadi ialah tercipta hubungan kerja yang 
profesional dan saling menghargai. “Juga tanpa merendahkan,” 
tambah lelaki 58 tahun ini. Dengan memakai logika sebagai 
analisis awal lalu dilanjutkan dengan hati sebagai alat untuk 
menimbang dan Tuhan sebagai sandaran, ia yakin seseorang 
bisa menjadi pemimpin yang sejati dan merakyat.

Dengan tiga langkah pemikiran tersebut, Aswami pun tegas 
dalam menegakkan aturan. Ketika seseorang melakukan kesa-
lahan fatal, ia tak segan untuk bertindak keras seperti memecat 
orang itu, meski para koleganya mungkin mempertanyakan ke-
putusannya tersebut. Oleh karena itu, dia kemudian mengajak 
para kolega dan bawahan yang lain untuk menggunakan hati 
dan merenung, bahwa jika terlalu kompromi, maka sebuah kapal 
akan terus oleng dan akhirnya tenggelam.        o

Filosofi Logika, Hati, 
dan Tuhan

Mobile 
Relationship

Telepon genggam baik 
yang smart maupun yang 
tidak smart sudah menja-

di kebutuhan sehari-hari yang 
penting. Hampir semua orang 
memiliki telepon genggam, mu-
lai anak-anak, remaja, ekseku-
tif, hingga para pekerja berke-
rah biru. Dan, telepon genggam 
punya banyak dimensi serta arti 
bagi semua kalangan. 

Menurut Juniper Research, di 
tahun 2016 akan ada 1,4 miliar 
pengguna mobile instant mes-
saging, seperti Whatsapp, 
Snapchat, dan Line. Sehingga 
SMS dan BBM (Blackberry 
Messaging) semakin jarang di-
gunakan. Data Nielsen Research 
menunjukkan, kini pengguna 
aplikasi mencapai 64% penggu-
na smartphone. Pembayaran 
yang dilakukan melalui mobile 
phone di seluruh dunia menca-
pai US$ 630 miliar di tahun 
2014. Pengeluaran pemasangan 
iklan mobile phone di Amerika 
Serikat (AS) saja mencapai US$ 
20,5 miliar di tahun 2015.

Sebagai perbandingan, hanya 
separuh dari populasi usia de-
wasa di dunia yang mengguna-
kan jasa finansial yaitu 2,5 mili-
ar orang. Sedang pengguna tele-
pon genggam di dunia mencapai 
70% populasi, yakni 4,9 miliar 
orang tanpa batas usia.

Data Nielsen Research mem-
perlihatkan, pengguna media 
sosial melalui smartphone 
mencapai 55% dan yang berusia 
35 tahun hingga 54 tahun seba-
nyak 36% aktivitas. Mereka 
yang berusia 25 tahun hingga 34 
tahun mencapai 34% aktivitas. 
Data Ruder Finn juga menun-
jukkan, media sosial diakses 
91% melalui telepon genggam 
dan hanya 79% lewat komputer 
desktop atau laptop.

Menurut Four Seasons Hotel, 
lebih dari 60% penginap meng-
gunakan iPad untuk mengecek 
hotel rate. Ini menjawab perta-
nyaan: mengapa 69% dari para 
marketer ulung memakai relasi 
yang dibangun via media sosial 
untuk mencapai pengguna mo-
bile phone dan tablet.

Dunia pariwisata telah cukup 
lama menikmati hebatnya tek-
nologi komparasi harga dan le-
lang harga yang meningkatkan 
okupansi. Misalnya, Expedia, 

Agoda, AsiaRooms, dan Priceli-
ne. Generasi terbaru situs travel 
adalah Trivago.com yang meng-
komparasikan 258 situs travel.

Native advertising

Kunci keberhasilan mobile 
relationship marketing (MRM) 
adalah engaging at every stage. 
Mengikutsertakan pengguna 
alias konsumen target dalam 
berbagai aktivitas branding 
bisa membawa hasil optimal. 
Bayangkan, 40% pelanggan Ge-

neral Mills menggunakan apli-
kasi barcode scan untuk men-
cari harga lebih murah setiap 
kali mereka berbelanja. Dan, 
angka tersebut masih bakal 
meningkat setiap hari.

Fun Mobility yang berbasis di 
San Ramon, Silicon Valley, AS, 
adalah konsultan mobile adver-
tising. Mereka memberikan tip 
strategi: real-time bidding (pe-
nawaran seketika), limited 
targeting (menarget konsumen 
berdasarkan variabel-variabel 

tertentu), dan limited ad (iklan 
terbatas yang lebih statis).

Dalam praktiknya, bentuk 
mobile ads bisa berbentuk gam-
bar dan teks (image and text) 
dan video. Untuk yang berben-
tuk gambar dan teks singkat, 
prinsip-prinsip copywriting 
Bapak Periklanan David Ogilvy 
mungkin sudah cukup. Untuk 
bentuk panjang (longform), 
kini brand publishing dalam 
bentuk artikel, e-book, dan vi-
deo memfokuskan kepada na-
tive advertising alias iklan ala-
mi untuk platform tertentu.

Native advertising kini me-
rupakan tren yang sangat man-
jur. Bahkan, ada agen iklan 
yang ceruknya adalah native 
advertising, seperti para sele-
briti YouTube, Twitter, dan In-
stagram, dengan follower jutaan 
orang. Satu mention saja bisa 
membawa efek yang luar biasa 
bagi suatu merek.

Kim Kardashian, Justin 
Beiber, dan Psy, penyanyi 
Gangnam Style, misalnya, sa-
ngat mengandalkan media sosi-
al dalam mengembangkan karir 
mereka yang organik di media 
tersebut. Ini bukti bahwa media 
sosial merupakan sarana dise-
minasi talenta yang bisa dinik-
mati jutaan orang. Iklan yang 
manjur untuk membangun plat-
form dan audiens. Dan, mereka 
kini menjadi “bintang iklan” 
yang “alami” untuk platform-
platform tersebut.

Telah diprediksikan hampir 
dua dekade lampau, televisi dan 
radio akan kedaluwarsa seba-
gaimana faksimili yang telah 
digantikan oleh PDF file dan e-
mail. Ini berarti, dunia perik-
lanan broadcast akan mati, ke-
mudian digantikan oleh iklan-
iklan di dunia smartphone dan 
komputer tablet.

Hubungan baik (good rela-
tionship) dengan pelanggan 
sangat mungkin dilakukan de-
ngan mobile marketing. Tekno-
logi kini telah memungkinkan 
untuk berkomunikasi satu arah 
maupun multiarah dalam waktu 
yang sama atau berbeda (de-
ngan fitur skedul), sambil mem-
pertahankan orisinalitas dan 
alaminya suatu pesan pemasar. 
Cukup dengan atensi, kesung-
guhan, dan kreativitas. o

Jennie M. Xue,
Kolumnis Internasional Dan Pengajar 
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Kim Kardashian, 
dan Justin Beiber 
sangat 
mengandalkan 
media sosial 
mengembangkan 
karir mereka.
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