
layanan yang diberikan labora-
torium klinik Kimia Farma. 

Eddy mengklaim, terus tum-
buhnya kontribusi bisnis labo-
ratorium klinik terhadap penda-
patan usaha sang induk lantaran 
didukung sejumlah faktor. Se-
lain karena sumber daya manu-
sia yang berkualitas, laboratori-
um klinik Kimia Farma juga di-
topang oleh keunggulan sistem 
informasi yang diklaim tidak 
dimiliki oleh laboratorium milik 
perusahaan kompetitor. 

Sistem informasi Kimia Far-
ma, sambung Eddy, sudah ter-
integrasi antarcabang. Dengan 
begitu, data-data atau riwayat 
pemeriksaan seorang pasien 
akan tersimpan secara rapi dan 
bisa diakses dari cabang mana-
pun. Jadi, pasien enggak perlu 
lagi mendaftar atau diperiksa 
ulang ketika ia mengalami ke-
luhan sakit saat berada di dae-
rah lain. “Pasien cukup datang 
ke cabang terdekat kami. Nanti 
sistem kami bisa memberikan 
informasi kepada staf laborato-
rium terkait riwayat pemeriksa-
an, jadinya tidak membuang 
waktu,” imbuh Eddy.

Eddy menambahkan, keung-
gulan lain yang dimiliki labora-
torium Kimia Farma adalah 
adanya sinergi dengan jaringan 
apotek yang dikelola di bawah 
PT Kimia Farma Apotek. Siner-
gi ini yang diklaim tidak dimiliki 
oleh pesaing yang kebanyakan 
hanya berupa laboratorium kli-
nik saja. Dengan adanya sinergi 
ini, konsumen atau pasien bisa 
dimudahkan. Memang, di setiap 
cabang apotek Kimia Farma 
yang besar, pasti di dalamnmya 
juga terdapat laboratorium kli-
nik. Contohnya laboratorium 
klinik Kimia Farma yang berada 

di Jalan Garuda, Jakarta Pusat.
Menurut Eddy, integrasi la-

yanan tersebut merupakan ba-
gian dari konsep One Stop He-
althcare Solution (OSHcS). 
Konsep ini mampu menawar-
kan layanan kesehatan lengkap 
dan terintegrasi yang meliputi 
apotek, klinik dokter umum, 
dokter gigi, dan dokter spesia-
lis, laboratorium klinik, optik, 
dan homecare. Integrasi ini me-
mungkinkan Kimia Farma me-
layani peserta BPJS Kesehatan 
sebagai rujukan pertama.

Selain itu, sebagai Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), 
laboratorium klinik Kimia Far-
ma enggak kesulitan dalam 
mencari konsumen dari kalang-
an korporat. Pasalnya, kata 
Eddy, Kimia Farma memiliki 
jaringan yang kuat dan membe-
rikan layanan medical check-up 
yang menyasar instansi-instansi 
pemerintah dan BUMN lain.

Meski memiliki hubungan 
yang erat dengan mitra instansi 
pemerintah dan BUMN, Kimia 
Farma tidak melulu bergantung 
dari layanan tersebut dan tetap 
mencari potensi baru dari ber-
bagai lini. Ambil contoh, tiap 
staf laboratorium Kimia Farma 
siap melayani pemeriksaan atas 
permintaan konsumen sendiri.

Jadi, mitra korporasi Kimia 
Farma bisa mengajukan layan-
an pemeriksaan kepada perse-
roan ini. Plus, staf marketing 
laboratorium juga tetap menca-
ri peluang-peluang baru. “Hal 
seperti ini yang tidak dimiliki 
oleh pesaing kami, sehingga 
kami optimis penambahan la-
boratorium klinik ini akan 
membawa dampak positif bagi 
kinerja perusahaan di tahun 
mendatang,” tutur Eddy. o

Upaya manajemen PT Kimia Farma Tbk untuk mendongkrak 
pendapatan melalui jasa layanan laboratorium klinik, dinilai seba-
gai langkah bisnis yang jitu. Daniel Saputra, pengamat manaje-
men dan pemasaran menganggap bisnis laboratorium klinik 
memang sedang tumbuh di tanah air. 

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kese-
hatan tubuhnya membuka peluang lebar bagi bisnis ini. Daya 
beli masyarakat terhadap produk dan jasa kesehatan juga me-
ningkat. Itu sebabnya, kata Daniel, saat ini sudah banyak pema-
in di bisnis ini. Di antaranya laboratorium klinik milik Prodia dan 
Apotek K-24. Ini belum termasuk laboratorium klinik milik per-
orangan lainnya. 

Seperti teori bisnis lain, semakin banyak pemain, persaingan 
pun kian sengit. Daniel mengingatkan Kimia Farma agar memiliki 
strategi bersaing untuk bisa menjaring banyak konsumen. Dia 
menyarankan Kimia Farma agar tidak menyasar target pasar 
konsumen perorangan, melainkan korporat. “Langsung saja jalin 
kerjasama dengan mitra korporasi untuk layanan ini,” katanya. 

Menurut Daniel, pasar korporasi jauh lebih menjanjikan ketim-
bang konsumen perorangan. Jika menjalin kerjasama dengan 
korporasi, Kimia Farma bisa melayani banyak konsumen. 
“Misalnya kerjasama dengan grup Astra International yang punya 
karyawan ratusan ribu orang,” imbuh Daniel. 

Selain konsumen korporasi, Kimia Farma juga bisa menyasar 
sejumlah komunitas atau tempat-tempat pusat kebugaran. Jika 
Kimia Farma berhasil menjalin kerjasama dengan banyak korpo-
rasi dan komunitas masyarakat, lanjut Daniel, pemilihan tempat 
untuk menambah cabang laboratorium klinik tak lagi jadi sebuah 
masalah. Yang tak kalah penting, Kimia Farma enggak perlu lagi 
memilah segmen konsumen berdasarkan kelas ekonomi.

Sebagai strategi pemasaran, Daniel menyarankan agar Kimia 
Farma menggunakan sistem freemium alias gratis dan premium. 
Artinya, untuk layanan tertentu semisal cek darah, Kimia Farma 
bisa memberikannya secara gratis kepada komunitas di pusat 
kebugaran atau para pensiunan. Namun, untuk layanan medis 
lainnya bisa diberlakukan tarif premium. 

Strategi lainnya, Kimia Farma harus bisa mengantisipasi pe-
netrasi para pemain laboratorium klinik versi online. Saat ini su-
dah banyak jasa laboratorium klinik yang menawarkan layanan-
nya secara daring. “Satu lagi, Kimia Farma juga harus mengin-
tegrasikan layanan apotek dan laboratorium klinik. Jadi, konsu-
men bisa mendapatkan layanan Kimia Farma di satu tempat, 
sehingga waktu konsumen lebih efisien,” katanya.                   o

Sebaiknya Membidik 
Pasar Korporasi

Independensi 
dan Kerja Solo

Setiap manusia pasti per-
nah merasa sendirian da-
lam kehidupan, terlepas 

dari hidup dalam keluarga be-
sar, komunitas, maupun yang 
secara fisik memang sendiri. Ini 
wajar. Dalam Ilmu Filsafat, pe-
rasaan ini dikenal sebagai exis-
tential loneliness (kesendirian 
eksistensial).

Dalam dunia kerja, bisa saja 
Anda merasa “bekerja sendiri” 
karena anggota tim lainnya ha-
nya berkontribusi sedikit. Bisa 
juga Anda merasa “sendirian” 
karena ternyata mempunyai ide 
dan pikiran yang berbeda dari 
rekan satu tim, atau satu divisi.

Dalam bisnis, bekerja solo 
membutuhkan skill dan kekuat-
an leveraging yang besar. Hard 
skill dan soft skill perlu diga-
bung dengan kemampuan me-
milih anggota tim yang kompe-
ten dalam eksekusi.

Penulis sendiri sering memi-
lih berkarya independen dan ti-
dak terikat dengan apapun, sia-
papun, dan institusi apapun. 
Walaupun ini bukanlah gaya 
kerja yang mudah, namun cara 
kerja ini bisa sangat efektif bagi 
mereka yang kompeten dalam 
manajemen waktu dan proyek 
(project management) serta 
kapabilitas eksekusi.

Dalam bekerja solo, kejernih-
an berpikir dengan distraksi 
minimal dapat dicapai. Faktor  
ini sangat bernilai untuk jangka 
panjang. Namun, dengan begitu, 
bukan berarti bekerja dengan 
tim bisa membuat keruh  
pikiran dan tidak menjadi pilih-
an favorit.

Jika Anda lebih produktif be-
kerja dalam tim besar, lakukan. 
Jika Anda lebih produktif be-
kerja dalam tim sedang dan ke-
cil, pilihlah itu. 

Penulis sendiri merasa lebih 
efektif bekerja independen dan 
solo atau dalam tim kecil yang 
personal dan saling mengenal 
dengan baik.

Independensi merupakan pi-
lihan afiliasi, sedangkan kesen-
dirian merupakan bentuk-
nya. Bisa saja seseorang 
bekerja solo, namun 
mempunyai banyak 
afiliasi. Bisa juga sese-
orang terlibat dan be-
kerja dalam tim, na-
mun sesungguhnya 
dia adalah sosok  
yang independen tan-
pa afiliasi.

Semakin tinggi ke-
trampilan kita dan se-
makin kompeten dalam 
manajemen waktu, sesung-
guhnya semakin kita indepen-
den dan mampu bekerja solo. 
Ini merupakan indikator ke-
mampuan bekerja (ability) 
yang sering kali tertutupi oleh 
berbagai hal.

Baik ketika bekerja solo 
maupun dengan tim, sesung-
guhnya banyak hal yang dapat 

di-leverage di tingkat eksekusi. 
“Leveraging” artinya bagaima-
na memaksimalkan output de-
ngan menggunakan apa yang 
ada dan memakai apa yang be-
lum digunakan.

Bagi pekerja solo seperti pe-
nulis, teknologi dan Internet 
sangat membantu. Hampir se-
mua aktivitas dijalankan dengan 
bantuan otomatisasi, seperti 
berbagai SaaS dan cloud. Dan 
dengan bantuan virtual assis-
tant yang kompeten sebagai 
anggota tim, sebenarnya banyak 
yang bisa didelegasikan.

Berbagai aktivitas yang dapat 
di-leverage dengan didelegasi-
kan kepada anggota tim yang 
kompeten dan sarana teknologi 
yang membantu kerja. 

Satu, mengetuk dan membu-
ka pintu.

Faktor mengetuk dan mem-
buka pitu ini membutuhkan ka-
pital kultural dan 
k a p i t a l 

profiling yang besar, serta diba-
rengi dengan gaya komunikasi 
yang sesuai. 

Hal ini akan sangat berguna 
ketika Anda berhubungan de-
ngan para influencer dan 
thought leader yang punya pe-
ngaruh. Sebaiknya Anda me-
ngenali faktor-faktor yang dapat 
menimbulkan turn off secara 
instan, baik dalam pertemuan 
tatap muka maupun via  
email dan media sosial.

D u a ,  n e g o s i a s i  d a n  
bargaining.

Aspek negosiasi dan bargai-
ning perlu dibarengi dengan 
poin pertama. Begitu pintu di-
ketuk dan terbuka, negosiasi 
dan bargaining dimulai. 

Paling Sulit

Skill bargaining ini termasuk 
salah satu yang tersulit, sehing-
ga merupakan salah satu keah-
lian yang paling berharga. Ba-
gaimana seseorang membawa-
kan dirinya  dengan konfiden 
dan kompeten merupakan  
kunci sukses atau gagalnya ne-
gosiasi.

Tiga, membangun minat (in-
terest).

Faktor membangun niat 
membutuhkan pitching skill 
yang jitu. Kemampuan meng-
ajukan permohonan yang meng-
hasilkan produktivitas merupa-
kan ketrampilan langka yang 
sangat patut dihargai. 

Kemampuan menggunakan 
teknologi yang mendukung 
fungsi ini juga merupakan ke-
trampilan penting. Skill ini erat 
hubungannya dengan penggu-
naan kosa kata.

Empat, membangun proposi-
si penjualan dan manajemen 
bisnis.

Faktor ini merupakan aktivi-
tas eksekusi setiap hari mende-
til dari A hingga Z. Dari schedu-
ling, penerimaan order, peme-
nuhan order, stocking, employee 
rostering, penerimaan tamu, 
payroll, hingga pembukuan da-
pat di-leverage dengan teknolo-
gi berstandar baik.

Lima, menangani komplain 
dan problem. 

Menangani komplain mem-
butuhkan nafas panjang, kete-
balan kulit muka, kreativitas 
berpikir, dan determinasi dalam 
mengatasi masalah. Bahkan 
dengan bantuan teknologi terki-
ni sekalipun, masih memerlu-
kan penanganan manusia di 
balik layar komputer.

Akhir kata, independensi da-
lam bekerja dan hidup solo bu-
kan merupakan alasan untuk 
menjatuhkan bola (drop the 
ball). Ada berbagai cara levera-
ge dengan didelegasikan kepa-
da tim maupun dengan teknolo-
gi. Ditunjang dengan kemampu-
an eksekusi yang baik, segala 
sesuatu pasti dapat diatasi. o

Jennie M. Xue 
Kolumnis Internasional dan Pengajar 
Bisnis, tinggal di California, AS, 
www.jenniexue.com

Jika Anda lebih 
produktif bekerja 
dalam tim yang 
besar, lakukan. 
Demikian pula 
sebaliknya.
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