
Refleksi   Mandiri Sekuritas untuk penja-
minan saham ialah 21,9% dan 
penjaminan obligasi 16,9% de-
ngan nilai masing-masing Rp 
5,8 triliun dan Rp 13,5 trilun.

Untuk meningkatkan kinerja, 
Mandiri Sekuritas meluncurkan 
fasilitas pembukaan rekening 
secara online. Sejujurnya ini 
direncanakan direksi sebelum 
saya bergabung. Namun, saya 
sangat mendukung karena me-
nurut saya inklusi keuangan 
merupakan hal penting di masa 
depan.

Dus, investor tak perlu ke 
cabang Mandiri Sekuritas untuk 
bertemu karyawan kami. Asal 
punya koneksi internet, inves-
tor bisa melakukan pendaftaran 
dan transaksi secara online. 
Adapun proses know your cus-
tomer (KYC) berlangsung lewat 
video call. 

Sejak diluncurkan Agustus 
hingga saat ini, sudah ada 2.000 
investor yang mendaftar.

Tujuan utama inovasi ini ialah 
untuk memudahkan nasabah 
bertransaksi. Yang tak kalah 
penting, kami ingin terus  
mengedukasi masyarakat. Dus, 
mereka tidak hanya membuka 
rekening, tapi juga bertransaksi 
via online.

Partisipasi semua level

Karyawan Mandiri Sekuritas 
saat ini sebanyak 320 orang. 
Kebanyakan mengurus investor 
ritel karena perusahaan ini pu-
nya 13 cabang di beberapa 
kota. 

Terus terang, jumlah ini me-
rupakan jumlah karyawan ter-
banyak yang pernah saya pim-
pin. Namun, selain saya, ada 
direksi yang mendukung. Yang 
saya terapkan ialah setiap ke-
putusan penting yang menyang-
kut perusahaan harus diambil 
di level direksi. Bahkan, saya 
ingin agar direksi lain juga ber-
pikir layaknya chief executive 
officer (CEO) karena mereka 
adalah calon CEO. Kecuali ada 
keputusan yang tidak satu sua-

ra di dewan direksi, sayalah 
yang jadi penentu terakhir un-
tuk mengambil keputusan. Saya 
yakin selama direksi kompak, 
perusahaan bisa bagus karena 
mereka membawahi tim ma-
sing-masing. Kalau direksi saja 
tidak kompak, lupakan kekom-
pakan di level bawah. 

Untuk memastikan di level 
bawah, keputusan strategis ini 
sejalan, saya juga memberdaya-
kan karyawan. Yang saya terap-
kan di Mandiri Sekuritas ialah 
prinsip keterbukaan. Sebisa 
mungkin, kalau ada hal-hal 
baru, seperti pencapaian per-
usahaan atau kerikil dalam bis-
nis, saya bagikan pada karya-
wan. Dus, semua orang tahu 
kalau perusahaan berjalan mu-
lus atau ada hambatan. Karya-
wan di semua level pun merasa 
terlibat dalam perusahaan. 

Adapun komunikasi dilaku-
kan berbagai macam cara, mi-
salnya dengan outing, town 
hall meeting, senior meeting. 
Ada juga acara informal, seperti 
saya mengajak olahraga bersa-
ma atau makan bersama, misal-
nya dengan satu tim. Ajang 
berkumpul ini juga penting un-
tuk menjalin komunikasi. 

Melalui komunikasi ini, saya 
terbuka untuk ide baru. Kalau 
ada karyawan yang punya infor-
masi mengenai pasar, saya du-
kung mereka untuk berbagi.

Secara umum, saya melihat 
tahun ini merupakan tahun 
yang baik bagi Mandiri Sekuri-
tas. Pemegang saham ingin se-
tiap tahun pendapatan tumbuh 
sekitar 15% - 20%. Itu salah satu 
pedoman kami untuk tahun de-
pan. Dari sisi pendapatan, saya 
ingin Mandiri Sekuritas tumbuh 
20%. 

Tahun depan akan jadi tahun 
yang bahkan lebih baik lagi. 
Bagi investor, Indonesia masih 
sangat menarik. Fundamental 
pun mendukung. Suku bunga 
bank sudah beberapa kali ditu-
runkan. Rupiah yang sekarang 
lagi goyang, tapi dilihat dari re-
kam jejak dari awal tahun, posi-
sinya cukup kuat. o

Sebagai nakhoda perusahaan PT Mandiri Sekuritas, wajar bila 
Silvano Rumantir tak punya banyak waktu untuk bersantai. Pada 
akhir pekan, ia lebih senang berkumpul dengan keluarga untuk 
makan bersama atau jalan-jalan.

Di sela-sela kesibukannya, ayah tiga orang anak ini hampir 
setiap hari meluangkan waktu untuk berolahraga. Olahraga favo-
ritnya adalah lari pagi, bersepeda, dan berenang. Menurut 
Silvano, olahraga mengajarkannya untuk disiplin waktu, selain 
membuat badan lebih segar dan pikiran jadi jernih. “Jam enam 
pagi, saya ada di kolam untuk berenang, lalu tiba di kantor pukul 
delapan pagi. Disiplin waktu dari berolahraga seperti ini juga bisa 
diterapkan dalam pekerjaan,” ucap dia.

Disiplin Silvano dalam berolahraga terbukti membuat tubuhnya 
cukup bugar untuk mengikuti kompetisi yang serius. Sejak kem-
bali ke Tanah Air dua tahun yang lalu, ia mulai ikut ajang lari 
maraton internasional World Marathon Majors. September lalu, 
ia mengikuti perlombaan maraton ini di Berlin, Jerman. “Cuma 
cuti dua hari khusus untuk ikut maraton itu,” tutur pria kelahiran 
Soroako, 14 September 1978 ini.

Tahun depan, ia berharap bisa terpilih menjadi peserta lomba 
maraton di Chicago, Amerika Serikat. Kalaupun tidak ada per-
lombaan lari, Silvano mengungkapkan, ia tetap berlatih untuk 
menjaga kebugaran tubuhnya.

Seperti halnya lari maraton yang membutuhkan stamina dan 
tekad baja, pekerjaan pun menuntut disiplin dan kemauan keras 
untuk mencapai posisi puncak. Tidak ada cara instan untuk me-
raih sebuah prestasi. Silvano mengatakan bahwa dalam bekerja, 
ia meneladani kedua orangtuanya. Kedua orangtua Silvano be-
kerja sebagai karyawan perusahaan yang merintis karier mereka 
dari bawah. Dus, sejak kecil, ia pun bercita-cita untuk kerja kan-
toran yang bekerja dari pagi hingga malam. “Mereka pekerja 
keras dan saya belajar bahwa dalam karier tidak ada shortcut,” 
tuturnya.                                                                                     o

Disiplin Waktu  
Lewat Olahraga

Tekad dan 
Impulse Buying

Di awal tahun, biasanya 
kita berjanji untuk mem-
perbaiki diri. Ini dikenal 

sebagai new year’s resolution. 
Resolusi adalah janji terhadap 
diri sendiri. Namun, antara “jan-
ji” dan “hasil”, ada jarak. Dalam 
“jarak” inilah, aktivitas-aktivitas 
dilakukan agar “hasil” dipero-
leh.

Sayang, dalam “jarak” antara 
“janji” dengan “hasil”, seringkali 
kita tidak berhasil mengontrol 
diri. Sebagai contoh, biasanya 
fitness gym ramai di awal Ja-
nuari, penuh dengan para ang-
gota yang berjanji untuk bero-
lah raga teratur. Namun, di Ma-
ret atau bahkan pertengahan 
Februari, biasanya semangat 
itu telah padam sehingga gym-
gym kembali di kapasitas bia-
sa.

Menurut survei The American 
Psychological Association di 
2011, mayoritas responden 
menjawab bahwa alasan utama 
gagalnya perubahan diri adalah 
“rendahnya tekad” atau lack of 
willpower. Dalam “jarak” anta-
ra “janji” dan “hasil,” diperlukan 
tekad membara yang terus 
membahana sampai hasil dica-
pai. Ini membutuhkan keteram-
pilan (skill) khusus. 

Menurut dua psikolog terna-
ma Mark Muraven dan Roy F. 
Baumeister, willpower bekerja 
sebagaimana energi yang disim-
pan di dalam tubuh. Ketika kita 
telah banyak menggunakannya, 
diperlukan jeda tertentu untuk 
mengembalikan jumlah energi 
yang telah digunakan. Dengan 
kata lain, ketika kita telah ba-
nyak menggunakan willpower 
alias “tekad” dalam berbagai 
aktivitas dan pengambilan ke-
putusan (decision making), 
maka kita perlu beristirahat. 

Suplai tekad dalam diri kita 
ada dalam jumlah terbatas. Se-
bagaimana energi yang telah 
digunakan, maka kita akan me-
rasa “lelah” sesudahnya.

Muraven dan Baumeister juga 
berpendapat bahwa kita punya 
keterbatasan dalam mengguna-
kan “jatah tekad” alias willpo-
wer. Misalnya, ketika kita 
perlu fokus mengerjakan 
sesuatu yang sangat 
penting, distraksi ber-
tubi-tubi dapat meng-
alahkan tekad juga 
pada akhirnya.

Impulse buying 
alias “konsumsi 
berdasarkan im-
puls” merupakan 
salah satu bentuk 
“gagalnya tekad” 
mengkonsumsi. 
Produk-produk 
impulse buying 
biasanya dipa-
jang dekat de-
ngan kasir, se-
hingga ketika 
menunggu gilir-
an ,  impuls i 

mengkonsumsi dapat mengge-
rakkan tangan untuk membeli.

Lantas, sebagai individu, ba-
gaimana Anda dapat melatih 
tekad alias willpower?

Pertama, kenali bahwa se-
mua berasal dari pikiran. What 
we think, we become. Tekad 
merupakan suatu energi yang 
terbentuk dari pikiran tertentu. 
Energi ini perlu diisi kembali 
ketika telah banyak digunakan. 
Perlu masa istirahat untuk 
mengisi “bensin” tekad.

Kedua, mengelola tekad atau 

willpower merupakan suatu 
keterampilan (skill) yang perlu 
dilatih setiap hari. Semakin ter-
latih, semakin besar dan cepat 
kemampuan mengatasi deplesi. 

Ketika tekanan hidup demiki-
an beragam dan tertubi-tubi, 
seringkali kita merasa “lelah 
batin”. Inilah saat sesungguh-
nya kita sedang mengalami 
willpower depletion, yaitu ke-

habisan tekad sebagai “bensin” 
kehidupan.

Mengisi stok tekad

Dalam salah satu eksperimen 
Muraven dan Baumeister, seke-
lompok partisipan perlu me-
nunggu dalam barisan sebelum 
masuk ke dalam ruangan. Keti-
ka telah masuk, mereka perlu 
menunggu lagi dalam barisan 
baru. Mereka yang mempunyai 
stok tekad yang telah menipis 
akan keluar dari barisan dan 
pulang.

Dalam eksperimen berikut-
nya, dua kelompok studi diberi-
kan makanan berbeda. Yang 
satu diberi coklat sedangkan 
yang satu lagi diberi wortel de-
ngan alasan “diet”. 

Setelah selesai makan, mere-
ka diberi satu kendala yang 
memerlukan tekad untuk me-
nyelesaikannya. Mereka yang 
diberi coklat lebih banyak yang 
berhasil menyelesaikan. Se-
dangkan yang diberi makan 
wortel cepat menyerah. Tam-
paknya, yang diberi makan 
wortel telah banyak mengguna-
kan “energi tekad” mereka, se-
hingga stoknya telah menyusut 
dan perlu diisi kembali.

Dr. Kelly McGonigal dari 
Stanford University juga mela-
kukan eksperimen mengenai 
willpower. Dalam risetnya, ia 
berhasil membuktikan korelasi 
positif antara jumlah jam tidur 
dengan kemampuan bertahan 
dengan tekad membara. 

Semakin lama jam tidur, 
maka Anda dapat semakin 
mengatasi deplesi tekad. De-
ngan kata lain, apabila kurang 
tidur, Anda akan mudah menye-
rah ketika menghadapi berbagai 
pilihan dan distraksi. Istirahat 
cukup membantu kejernihan 
pikiran dan kemampuan me-
ngendalikan pikiran. termasuk 
mengurangi impulse buying.

Sebagai bisnis, korelasi anta-
ra kemampuan mengendalikan 
tekad dan impulse buying sa-
ngat jelas. Dengan strategi bis-

nis yang tepat, maka perilaku 
konsumen dapat dipenga-

ruhi dengan strategi pe-
nempatan dan timing 

penawaran produk.
Sebagai konsu-

men dan indivi-
du, Anda sebaik-
nya mengenali 

seberapa dalam 
kemampuan 
m e m p e r t a -
hankan tekad 

dalam berakti-
vitas dan ber-
karya. Dan, ti-

dur yang cukup 
merupakan sa-
lah satu ben-
tuk pengisian 

tekad terbaik. o
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Istirahat cukup 
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kejernihan 
pikiran dan 
kemampuan 
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