CEO
diberi arahan untuk berpikir
dan melakukan segala sesuatu
dengan benar, seringkali jawabannya: “lya, tapi, kan, kami sudah tahu Pak”. Ada ego yang
turut serta dalam pekerjaan dan
hal itu menurut saya wajar.
Oleh karena itu, poin pertama
yaitu think it right tentu menjadi yang pokok.
Selain ego, tantangan implementasi filosofi ini adalah, bagaimana menyampaikannya
kepada seluruh karyawan, terlebih karyawan kami jumlahnya
kurang lebih ada 3.000 orang.
Jadi, saya dengan senang hati
berkeliling gerai, kalau dengan
istilah populer sekarang blusukan. Ada yang memang sudah
dijadwalkan, ada pula yang dadakan alias sidak. Lebih sering
sidak malah daripada yang dijadwalkan. Karena penyampaian ke bawah yang cukup sulit,
maka saat saya berkeliling gerai
inilah menjadi kesempatan saya
untuk mengobrol langsung dengan karyawan dan menyampaikan tiga konsep tadi.

Berorientasi lokal
Selain itu, saya menekankan
setiap divisi harus punya arahan yang jelas. Semuanya, baik
divisi komersial, operasional,
maupun marketing. Kepada tim
direksi pun saya selalu mengomunikasikan target yang hendak dicapai setiap tahun, dan
hal-hal prioritas apa yang harus
segera diselesaikan. Maklum,
kondisi pasar terus berubah
dan kami harus bergerak cepat
mengikutinya. Saya pun menaruh kepercayaan yang besar
kepada store manager sebagai
ujung tombak perusahaan. Bagaimanapun juga, mereka lah
yang mengerti dengan benar
kondisi di lapangan.
Selain pendekatan dalam hal
pemikiran dan arahan tersebut,
saya juga berusaha menciptakan atmosfer kerja yang nyaman bagi karyawan dengan
cara keterbukaan. Jika berada
di kantor, saya pastikan pintu
ruang kerja saya tidak pernah
tertutup, selalu terbuka. Tujuannya apa? Supaya para karyawan tidak segan untuk mengetuk pintu saya dan menjelaskan
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masalah mereka.
Dengan begitu, karyawan
merasa semua masalah yang
mereka hadapi bisa dibicarakan
dengan saya. Dengan harapan,
saya sebagai pimpinan bisa
memberikan solusi atau arahan.
Jadi, karyawan Lotte Mart Wholesale bisa bekerja tanpa ketakutan dan beban. Tidak ada birokrasi yang ribet dalam kamus
kepemimpinan saya.
Saya juga melakukan pertemuan dengan seluruh karyawan. Kegiatan ini rutin dua kali
dalam setahun. Tujuan dari gathering ini, selain untuk penyegaran, tentu menjadi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan performa yang telah dicapai
serta target yang hendak dicapai. Intinya, memberikan gambaran perusahaan secara
umum. Di tingkat direksi pun
saya upayakan agar komunikasi
jalan terus dengan mengadakan
makan siang bersama.
Lalu, meski bisnis kami adalah wholesale, bukan berarti
kami melupakan peran dan
tanggungjawab kami bagi lingkungan sekitar. Di Lotte Mart
Wholesale manapun kami selalu mengupayakan untuk berorientasi ke lokal. Artinya, barangbarang segar, seperti sayur mayur dan ikan, sebisa mungkin
kami beli langsung dari petani
dan petambak lokal.
Tak cuma itu, kami juga sangat memperhatikan usaha
mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) di lingkungan sekitar,
dengan cara menyediakan ruang untuk mereka berbisnis.
Misalkan, gerai di Bogor ada
pengusaha kecil yang berjualan
aksesori dan di Cirebon ada
satu ruang di mana para perajin
bisa menjual produk mereka.
Namanya: Batik Room.
Ini bukan merupakan bagian
dari corporate social responsibility (CSR), melainkan suatu
hal yang memang harus kami
lakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Tambah lagi, kami memang
memiliki ruang untuk itu. Dari
sini pelanggan juga mendapatkan kenyamanan dan kesenangan. Saat mereka berkunjung ke
gerai kami, ada UMKM Corner
atau ada barang-barang yang
mungkin sedang dicari.
o

Bernyanyi di Paduan
Suara Gereja
Di usia yang sudah kepala lima tambah kesibukannya sebagai

orang nomor satu di Lotte Mart Wholesale, Joseph Buntaran
tentu mesti menjaga kebugaran tubuhnya. Untuk itu, secara teratur tiga kali seminggu ia berolahraga, baik renang maupun lari.
“Terutama renang memang saya gemari sejak lama, dan saya
pasti akan menyempatkan waktu,” ujar Joseph.
Selain olahraga, pria kelahiran tahun 1965 silam ini juga hobi
bernyanyi. Salah satu media tempat ia mencurahkan hobinya itu
adalah paduan suara gereja. Joseph secara rutin mengisi misa
mingguan di Paroki Santa Monika, Bumi Serpong Damai (BSD).
Di gereja katolik inilah dia setiap pekan bernyanyi bersama kelompok paduan suaranya untuk mengiringi ibadah.
Itu sebabnya, Joseph mengaku hidupnya cukup simpel. Dalam
arti, tidak memiliki hobi yang aneh. Cukup olahraga dan mendekatkan diri dengan Tuhan lewat pelayanan di paduan suara, ia
menganggap itu sudah mampu menenangkan jiwanya. Selain
itu, dia juga selalu menyerahkan segala pekerjaannya dalam
penyertaan Tuhan. Itulah mengapa bekas Direktur Pemasaran
Carrefour Indonesia ini tidak khawatir dengan masa depannya
dan tetap fokus dalam pekerjaannya sekarang.
Joseph menghitung, sejatinya dirinya hanya memiliki waktu
5 tahun–10 tahun untuk berkarya dalam pekerjaan. Tapi, yang ia
pikirkan sekarang adalah, bagaimana berkarya di tempat kerja
dan menjadi pemimpin yang baik serta mampu membawa perubahan yang positif di lingkungan. Oleh karena itu, dia tidak
memikirkan, apakan lima tahun atau sepuluh tahun lagi masih
akan berkarir atau tidak, meski kesempatan itu ada. “Saya saat
ini hanya fokus melakukan yang terbaik, dengan tanggungjawab
yang diembankan kepada saya. Untuk urusan masa depan, sudah ada yang mengatur,” kata ayah tiga anak ini.
o
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Refleksi

Emotional
Intelligence
K

onsep Emotional Intelligence (EI) atau Emotional Quotient (EQ) mulai
populer sejak 1995, dengan
pembahasan buku Daniel Goleman yang berjudul Emotional
Intelligence: Why It Can Matter
More than IQ. Setiap orang
mempunyai EI atau EQ yaitu
kemampuan untuk mengenal
perasaan diri sendiri, perasaan
orang lain, berempati, dan
mampu mengelola emosi dengan baik dalam konteks peningkatan kualitas hidup.
IQ bisa dikuantifikasi, demikian pula EQ atau EI. Baik IQ
maupun EQ bisa ditingkatkan,
walaupun dengan cara yang
berbeda. Tapi, EQ tidak mempunyai standar baku pengukuran. Ada lima domain EQ: mengenali emosi sendiri, mengelola emosi, memotivasi diri,
mengenali dan memahami emosi orang lain, dan mengelola
hubungan dengan orang lain
sebagai bentuk pengelolaan emosi bentuk lain.
Lima domain ini memerlukan kompetensi akan
kesadaran diri sendiri, manajemen
diri sendiri, kesadaran sosial, dan
manajemen hubungan dengan
orang lain.
Digabung
dengan IQ
yang memadai
untuk setiap
peran sebagai
individu dan
profesional,
niscaya kesuksesan bisa diraih
dan dipertahankan. Sebagaimana
IQ perlu diukur dari
waktu ke waktu, demikian pula EQ. Tujuannya
adalah, untuk perbaikan di
masa depan.
Pengukuran EQ bisa dilakukan dengan tiga cara: self-report, performance test, dan 360
degree test. Self-report paling
subjektif karena menjawab
questionnaire mengenai diri
sendiri. Performance test bisa
dilakukan dengan video simulasi problem-problem di tempat
kerja maupun dalam interaksi
dengan orang lain yang perlu
diatasi dengan kecerdasan
emosional. Contoh, yang berhubungan etika dan konflik.
360 degree test sebenarnya
subjektif, namun kuesioner diisi
oleh responden orang lain yang
mengenal si individu. Makanya,
diharapkan objektivitas lebih
bisa diandalkan. Kemampuan
kerja, personality trait, dan
gabungan keduanya merupakan
output yang diukur. Tentu saja,
pengukuran di sini mengandung
unsur-unsur yang subjektif,
meskipun berbagai metode bisa
saja dilakukan agar mencapai
objektivitas optimal.
Sebagai contoh, emosi marah
bisa disebabkan oleh pema-
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haman tidak diperlakukan secara adil. Reaksi yang bisa dilakukan ada empat: berdamai,
membalas dendam, menarik
diri, dan menyerang. Setiap jenis reaksi bisa diberikan bobot
tertentu sehingga terukur.
Sebagaimana kemampuan

Pemimpin ber-EQ
tinggi mengenali
berbagai profil
kepribadian
dengan berbagai
bentuk emosi.

dan ketrampilan lain, EQ juga
perlu dikembangkan dan diperdalam. Hal ini bisa dilakukan
dalam mindful state of mind
yang diperkuat dengan kompetensi pribadi. Di sini, kesadaran
alias awareness merupakan
kunci sukses dari refleksi dan
pengembangan.

Berbagai bentuk emosi negatif perlu diidentifikasi dengan
baik. Seorang pemimpin yang
memiliki EQ tinggi mengenali
berbagai profil kepribadian dengan berbagai bentuk emosi
positif dan negatif. Semakin
tinggi EQ seseorang, maka ia
mempunyai kemampuan mendeteksi yang semakin baik, serta mengenal tindakan apa yang
perlu dilakukan terhadap diri
sendiri dan orang lain.
Mempertahankan dan meningkatkan motivasi tanpa terpengaruh oleh situasi emosi
apapun, baik positif maupun
negatif, merupakan karakteristik para pemimpin besar. Ketika
janji dan target telah ditetapkan, tidak ada apapun yang bisa
menggoyangkannya. Mungkin
kecuali saat terjadi force majeure alias keadaan darurat.
Kontrol diri bisa ditingkatkan
dengan mengidentifikasi perasaan, menganalisis
dan mengenali alasan
penyebab, serta mengambil tindakan tepat
untuk keluar dari
lingkaran emosi
negatif. Amati,
apakah tindakantindakan berdasarkan emosi
lebih dominan
dari tindakantindakan berdasarkan rasio
yang realistis
dan objektif.
Mengelola
diri sendiri dan
emosi memang
bukan perkara
gampang. Tapi, seperti keterampilan
apapun, ini perlu dilatih tiap hari. Flex your
emotional muscles.
Amati dan sadari ketika
Anda sedang tidak berpikir rasional, ini atau
tidak sama sekali, perfeksionistis, serta selalu dan tidak pernah, padahal realita tidak demikian.
Dalam mengelola diri dan
emosi, berbagai jebakan programming masa lalu yang salah
perlu diobservasi dan diperbaiki. Dan, setiap tindakan, perilaku serta pemikiran sesungguhnya bisa dipilih lalu dipilah untuk dianalisis, didekonstruksi,
dan distruktur kembali. Coba
kenali, apakah Anda atau subjek studi Anda punya disorder
tertentu, yang telah didiagnosa
oleh psikolog atau psikiater. Ini
akan sangat membantu proses
profiling selanjutnya.
Dengan mengenali pikiran
dan emosi sendiri, maka keterampilan berempati dan kesadaran akan keadaan di luar diri
bisa ditingkatkan, dengan menyadari dan memperbaiki. Kuncinya mudah: menjadi pendengar aktif serta mengenali batas-batas diri dan emosi.
o

