CEO
mereka bisa mengukur.
Setelah business plan rampung, saatnya implementasi.
Jika sudah menyangkut implementasi, saya dituntut untuk
membawa orang-orang yang
sesuai dengan fokus kerja Bank
Sampoerna yaitu UMKM. Saya
tidak merampingkan melainkan
menambah jumlah karyawan.
Sebab, yang namanya ekspansi
tentu tidak bisa dilakukan dengan memangkas jumlah pegawai. Sebelum saya masuk, pegawai bank ini berjumlah 2.000
orang, kini 3.000 orang.
Tantangan yang selalu saya
tekankan kepada karyawan
adalah: seberapa bagus pencapaian Bank Sampoerna sejauh
ini. Saya selalu mengarahkan
pandangan ke kompetitor sebagai pengukur kinerja. Jika Bank
Sampoerna masuk kelompok
BUKU 1, maka perbandingannya harus bank BUKU 1.

Komunikasi ke cabang
Dari segi kinerja, kredit dan
dana pihak ketiga (DPK) kami
bisa tumbuh 80%. Meski di atas
rencana lima tahun kami, menurut saya, dalam ukuran bank
BUKU 1, pencapaian itu masih
terlalu dini jika dikatakan sukses. Sebagai manajemen, saya
mengatakan, belum ada yang
bisa dibanggakan dari pencapaian Bank Sampoerna selama
ini. Mengapa? Karena perjalanan kami masih sangat panjang,
baru satu tahun dan rencana
kami, kan, lima tahun. Sudah
sering terjadi kinerja tumbuh
melesat selama satu tahun hingga dua tahun, tapi kemudian
berantakan di tahun ketiga dan
seterusnya. Makanya, saya saat
ini lebih memilih fokus mengawal rencana kerja perusahaan
selama lima tahun, dan menjaga
agar hasil baik dalam setahun
terakhir bisa terus bertumbuh
sampai lima tahun nanti.
Dan, sebagai seorang pemimpin tentu saya mempunyai pendekatan ke bawahan. Tapi, saya
lebih menitikberatkan pada komunikasi dengan cabang. Sebulan sekali saya rutin berkomunikasi dengan para kepala cabang untuk mendiskusikan
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strategi serta permasalahan
yang dialami. Saya justru curiga
bila ada kepala cabang yang tidak pernah berkomunikasi dengan saya atau frekuensi komunikasinya sangat jarang.
Mengapa saya menerapkan
hal tersebut? Pasalnya, masalah
yang ada di cabang merupakan
problem perusahaan. Sebagai
bagian dari suatu perusahaan,
keberadaan cabang sangatlah
penting. Oleh karena itu, saya
benar-benar memonitornya.
Kalau memang ada masalah,
maka marilah kita mencari solusinya bersama-sama.
Memilih kepala cabang pun
juga tidak luput dari penilaian
saya secara pribadi. Bila merasa
sang calon kepala cabang tidak
memiliki kapasitas yang mumpuni atau visi kerja yang mampu mengikuti fokus perusahaan,
maka tidak akan saya setujui.
Jadi, soal seleksi kepala cabang
tetap saya pegang, agar yakin
orang yang ditunjuk mampu
membawa pertumbuhan.
Pemberian bonus juga tidak
luput dari penilaian saya yang
adil dan tegas. Dikatakan adil
dan tegas karena bonus hanya
saya berikan bagi cabang yang
berprestasi. Ibaratnya seperti
waktu kuliah dulu, semua nilai
kita dipampang di dinding, supaya semua bisa lihat nilai masing-masing. Bagi yang nilainya
jelek, kan, pasti malu dan akan
berusaha sekuat tenaga untuk
memperbaikinya. Nah, dalam
penilaian cabang pun saya
memberlakukan hal yang serupa. Setiap cabang saya beberkan perkembangannya dan bisa
terlihat peringkatnya.
Setelah mendapat kesepakatan dari semua kepala cabang,
pembagian bonusnya sebagai
berikut: 30% kantor cabang
yang berada di urutan terbawah
tidak mendapat bonus sama
sekali, lalu 40% yang terletak di
menengah memperoleh sedikit,
dan 30% urutan paling atas dapat yang paling banyak.
Transparansi, menurut saya,
adalah cara yang paling efektif
dalam kepemimpinan. Sebab,
jika semuanya transparan,
maka tidak ada yang namanya
iri, tapi yang ada adalah keinginan untuk terus maju.
o

Membuat Buku tentang
Profil Nasabah
Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia perbankan,

ternyata Ali Rukmijah punya satu keinginan terpendam yang
selama ini belum sempat dia wujudkan. Keinginan dari pria kelahiran Idi, Aceh ini bukan kemauan pribadi semata, juga menyangkut kepentingan Bank Sampoerna.
Ali mengaku agak sedih gara-gara tidak bisa melihat rekam
jejak yang nyata dari pekerjaannya sebagai bankir selama ini.
Maklum, tidak ada dokumentasi soal itu. Makanya, saat bergabung dengan Bank Sampoerna, ia menginstruksikan agar setiap
kantor cabang mengumpulkan sampel nasabah, masing-masing
10 debitur. Tujuannya, untuk memonitor perkembangan nasabah
tersebut, mulai ketika pertama kali menjadi nasabah sampai lima
tahun kemudian. “Saat lima tahun nanti saya mau buat buku
lengkap dengan foto dan profil nasabah,” ujarnya.
Dengan membuat buku tersebut, lelaki 44 tahun yang populer
dengan nama Ali Yong ini bisa melihat perubahan yang dialami
nasabah itu selama lima tahun menjadi debitur Bank Sampoerna.
Misalnya, bagaimana rumahnya, keluarganya, dan tentu usahanya. “Ini menjadi cerita yang bagus,” kata penyabet gelar Sarjana
Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung ini.
Buku itu memang murni menjadi alat nostalgia. Soalnya, kadang seseorang tidak merasakan apa-apa setelah menyelesaikan pekerjaan selama periode tertentu, hanya kenangan di pikiran. Nah, dengan buku tersebut, tidak cuma Ali tapi juga seluruh
karyawan Bank Sampoerna bisa melihat pencapaian mereka
selama ini. Dengan banyak pengusaha mikro, kecil dan menengah yang terbantu oleh Bank Sampoerna, ini pasti akan menjadi kebanggaan tersendiri. Selain itu, “Buku ini bisa menjadi warisan yang berharga bagi jajaran manajemen Bank Sampoerna di
masa mendatang,” kata Ali yang pernah bekerja di Citibank,
Bank Papan, Bank Pos, dan Bank Danamon ini.
o
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Refleksi

Perilaku
Konsumen

B

erbagai perilaku dalam
dunia ekonomi sangat
menarik untuk dianalisis.
Money anxiety alias kecemasan finansial terjadi di tingkat
individu, organisasi, bahkan
negara. Dan, kecemasan ini seringkali menjadi pendorong
terjadinya berbagai masalah
makro maupun mikro.
Memahami kecemasan finansial dengan baik bisa membantu
keadaan ekonomi, keuangan
organisasi/perusahaan, serta
psikologi individu yang lebih
sehat dan nyaman. Menurut
analis bisnis Dan Geller dalam
bukunya Money Anxiety: How
Financial Uncertainty
Changes Consumer Behavior
and the Economy, ada beberapa hal yang perlu dianalisis.
Pertama, pahami bahwa kecemasan finansial adalah faktor, bukan indikator. Faktor ini
merupakan faktor laten alias
yang tidak bisa atau sulit diukur. Berbagai faktor yang bekerja bersama-sama menghasilkan berbagai situasi yang berujung dengan resesi atau
pertumbuhan ekonomi.
Kedua, perilaku konsumen
tetap sama, yang berubah adalah keadaan. Perilaku sebenarnya adalah fakta, bukan pendapat mengenai perilaku tersebut.
Jadi, yang perlu diamati secara
objektif ialah fakta akan perilaku konsumen. Menurut ilmu
psikologi, setiap individu telah
diprogram untuk bereaksi tertentu dalam situasi tertentu.
Hasil penelitian Deepak
Chopra dan Rudolph Tanzi dalam buku Super Brain menyebutkan, otak manusia terbagi
atas tiga fungsi: otak reptil
(mengatur keberlangsungan hidup dengan fungsi-fungsi dasar), otak limbik yang mengatur
emosi dan ingatan jangka pendek, dan neokorteks yang mengatur fungsi-fungsi kompleks,
seperti logika, ingatan, serta
pengambilan keputusan. Jadi,
satu aktivitas manusia mempunyai tiga tingkatan pengolahan
di otak. Termasuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi.
Ketiga, perilaku konsumen
yang merupakan efek dari berbagai tingkatan kecemasan finansial adalah motor yang
menggerakkan roda ekonomi.
Berbagai fungsi otak saling berkaitan dalam kadar berbeda-
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beda sehingga pilihan-pilihan
atas keputusan ekonomi dibuat.
Misalnya, ketika otak reptil dominan, Anda memilih menyimpan uang dalam bentuk deposito di bank yang paling aman
performance-nya, walaupun
bunganya sedikit lebih rendah.

Pola pikir
Namun, ketika otak limbik
dan neokorteks bekerja, bisa
saja uang yang sama dikeluarkan dari bank kemudian dimasukkan ke dalam mutual funds
yang lebih tinggi yield-nya.

Sebagai
konsumen,
sebaiknya Anda
membekali diri
dengan ilmu
psikologi dan
pemasaran.
Keempat, bagaimana kecemasan finansial diturunkan dan
kepercayaan konsumen (consumer confidence) ditingkatkan
merupakan kunci pemecahan
berbagai masalah ekonomi. Ini
memang bukan perkara mudah
bagi para marketer maupun
product developer. Namun,
mendalami perilaku konsumen
bisa dibantu dengan berbagai
instrumen analisis, seperti Money Anxiety Index, Consumer
Confidence Index, Behavioral
Matrix, dan Personal Consumption Expenditures.

Kelima, menurut Startegic
Business Insights, ada delapan
macam pola pikir yang umumnya digunakan oleh konsumen: innovator (inovator),
thinker (pemikir), believer
(pemercaya), achiever (berprestasi), striver (berusaha),
experiencer (menikmati pengalaman), maker (pencipta),
dan survivor (bertahan). Setiap profil konsumen ini berbeda dalam gaya berbelanja
yang didasari gaya pengambilan keputusan.
Setiap produk memerlukan
proses pengambilan keputusan
membeli yang berbeda tingkatnya. Dan, perilaku ini bisa dipengaruhi dengan berbagai strategi, seperti layout toko maupun
website dan faktor-faktor psikologis lainnya yang memicu
kerja otak reptil, otak limbik,
ataupun neokorteks.
Keenam, membedakan segmentasi konsumen dan orientasi. Demografi konsumen dan
segmentasi psikografis bersifat statis yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi kondisikondisi makro. Yang menjadi
kunci adalah kecemasan finansial.
Bisa dimengerti, mengapa
para pemasar ulung seringkali
menggunakan taktik-taktik
yang memberikan rasa takut,
seperti penjualan asuransi yang
menggunakan fear factor akan
masa depan yang tidak jelas.
Rasa cemas akan kenaikan harga yang terus-menerus, padahal
itu hanya mitos, juga diperpetuasi oleh para pihak yang ingin
menggoreng harga seperti dalam bisnis properti.
Sebagai konsumen terdidik
dan berwawasan luas, sebaiknya Anda membekali diri dengan ilmu psikologi dan pemasaran. Lakukan kategorisasi
gaya pemasaran dan bagaimana
mereka mempengaruhi Anda.
Apa saja yang menggiurkan dan
menimbulkan berbagai impulsiimpulsi belanja. Sebagai konsumen, Anda punya hak untuk
mengenal setiap produk sedetail mungkin, termasuk kebenaran iklan dengan berbagai
elemen asosiasinya.
Sebagai pemasar, kita perlu
memahami cara kerja kecemasan finansial ini. Sebagai konsumen, sebaiknya kita menyadari
terkadang kecemasan perlu diganti dengan ketenangan.
o

