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petitor. Kita harus lebih fokus
di sisi internal, pada pengembangan diri.

Jalin komunikasi
Oleh sebab itu, yang saya lakukan adalah mengajak segenap jajaran Indika Energy untuk
kembali ke dasar atau back to
basic. Artinya, alih-alih fokus
pada apa yang sedang dilakukan oleh kompetitor dan bagaimana cara mengejar mereka,
saya mengajak seluruh jajaran
Indika untuk memikirkan bagaimana kita bicara rugi-laba
dan bicara mengenai biaya atau
cost. Bagaimana kita bisa bergerak secara efektif dan efisien
pada saat yang sama. Oleh sebab itu, cutting cost itulah fokus yang kami lakukan.
Saya mengajak seluruh jajaran Indika untuk juga mengakui
bahwa memang Indika terlalu
terlena terhadap kondisi yang
nyaman kala harga batubara
naik.
Kami memang terlalu memikirkan bagaimana supaya untung, supaya tumbuh terus tanpa memikirkan sisi biaya yang
seharusnya bisa ditekan. Padahal mengejar pertumbuhan seharusnya juga diimbangi dengan
sisi efisiensi biaya agar produktivitas yang dicapai bisa menjadi lebih maksimal. Namun, kami
tidak melakukan hal itu. Oleh
sebab itu saya bisa bilang, “we
were wrong”.
Contoh saja, biaya produksi
tambang batubara waktu itu
bisa mencapai US$ 90 per ton.
Ini menurut saya, kan, terlalu
tinggi dan seharusnya bisa dikurangi. Nah, setelah saya
mengkampanyekan cost efficiency serta menanamkan budaya efisien, ternyata ongkos produksi tersebut bisa ditekan
hingga di bawah US$ 60 per ton.
Ternyata bisa, kan? Jadi, dulu
kami terlalu terlena terhadap
harga yang tinggi sampai lupa.
Di masa depan, agar kami tidak akan kembali terlena. Saya
selalu mengingatkan mengenai

efisiensi dan mengajak semua
jajaran untuk menjaganya.
Bagi saya, perusahaan memiliki tiga pondasi. Dulu saya mengatakan terdiri dari dua pondasi, tetapi sekarang saya revisi
menjadi tiga. Pertama dan kedua adalah financial capital
dan human capital. Dua hal ini
jelas penting. Namun, ada satu
hal yang sering dilupakan yaitu,
nilai-nilai dalam manusianya.
Maksud saya begini. Suatu
perusahaan bisa maju manakala
seluruh karyawan, baik di level
pimpinan sampai yang bawah
sekalipun, memiliki keinginan
dan tekad untuk memajukan
perusahaan, bukan memiliki
tekad untuk memajukan diri
sendiri. Ketika seluruh jajaran
perusahaan berpikiran bagaimana supaya kinerja semakin
baik dan produktif serta tidak
sikut-sikutan, maka perusahaan
bakal bisa berjalan dengan baik
dan bisa konsentrasi maju.
Saya tidak bisa mengatakan
apa yang diusahakan dalam tubuh Indika saat ini sudah selesai. Namun, paling tidak sekarang seluruh jajaran Indika sudah menyadari bahwa kami
tidak tidak bisa terlena lagi,
kami harus berubah.
Oleh sebab itu, saya menyuntikkan terus menerus kultur
efisien dan kultur sustainability dalam tubuh Indika supaya
kami tidak salah langkah lagi.
Komunikasi yang rutin tetap
saya jalin dengan karyawan Indika. Kami juga memiliki forum
yang saya membebaskan semua
untuk bertanya apa saja. Sebenarnya, jika saya lagi lowong
waktu pun, kalau ada yang mau
bertanya kepada saya atau mengemukakan ide, tentu saya
akan sambut dengan baik.
Ya, memang awalnya kebanyakan orang enggan atau malu,
bahkan sedikit takut dalam menyampaikan pendapat mereka.
Namun, secara perlahan akhirnya suasana dan hubungan
kami bisa cair sehingga semakin banyak pegawai yang berani
mengemukakan pemikiran atau
bertanya.
❏

Bangga Mendapat
Penghargaan
Di tengah kondisi pasar yang cukup berat, President Director

and Group CEO PT Indika Energy Tbk M. Arsjad Rasjid P.M
masih bisa tersenyum sumringah. Sebab, selain harga batubara
yang merangkak naik di pengujung 2016, salah satu lini bisnis
Indika Energy berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi.
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon I, yang dioperasikan oleh PT Cirebon Electric Power, mendapat predikat “Coal
Power Project of the Year” dari Asian Power Awards.
Baginya, ini merupakan prestasi yang membanggakan serta
menjadi bukti bahwa Indika Energy tak melulu mengejar pertumbuhan bisnis, tapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. PLTU Cirebon I berhasil memenuhi semua standar emisi
yang ditetapkan pemerintah secara memuaskan.
PLTU Cirebon I, dengan kapasitas 660 megawatt (MW), beroperasi sejak 2012. PLTU ini telah menerangi lebih dari 600.000
rumah. Dengan teknologi batubara bersih, PLTU Cirebon I mampu memproduksi listrik dengan penggunaan batubara yang lebih
sedikit, menghasilkan emisi lebih rendah, dan mengelola limbah
industri dengan lebih baik. “Emisi kami semuanya di bawah
standar yang ditetapkan Pemerintah, artinya PLTU Cirebon I ini
sangat bersih,” kata pria berusia 45 tahun ini.
Arsjad mengklaim, keberhasilan tersebut berkat penerapan
teknologi supercritical. Ke depan, untuk PLTU Cirebon II, Indika
akan menggunakan teknologi yang lebih canggih, yakni ultra
supercritical. Pemanfaatan teknologi yang canggih inilah yang
bakal menjadi senjata Indika Energy dalam bermain di lini bisnis
pengembangan PLTU.
Namun, Indika Energy tak hanya bermain pada pengembangan PLTU. Menurut Arsjad, sebagai perusahaan energi terintegrasi alias integrated energy company, Indika Energy akan selalu
fokus pada setiap lini bisnisnya. Saat ini, Indika Energy memiliki
tiga lini bisnis, yakni energy infrastructure, energy resources dan
energy services. ❏

29

Refleksi

Menjadi Mesin
Pembelajar
S

etiap kali kita memulai
sesuatu, baik itu pekerjaan, bisnis, maupun aktivitas apa pun, kita perlu mengambil keputusan (make decision).
Ada keputusan besar, ada yang
kecil. Apa pun pilihan-pilihan
kita, pasti mempengaruhi aktivitas-aktivitas berikutnya. Ini
semua akan bermuara kepada
tingkat sukses.
Jadi, sebaiknya setiap keputusan yang baik dan tepat berdasarkan proses belajar (learning curve) teruji. Dengan kata
lain, kalau belum menguasai
permasalahan dan bagaimana
eksekusinya, sebaiknya keputusan ditunda dulu. Jangan terburu-buru! Ambillah keputusan
dengan mantap dan percaya
diri setelah PR (pekerjaan rumah) diselesaikan. Lakukan riset di muka, sekecil apa pun
keputusan tersebut. Dan kenali
bagaimana proses belajar terjadi agar data yang terkumpul
dapat diproses dengan tepat.
Tiga langkah pengambilan
keputusan yang perlu Anda kenali dengan baik. Pertama,
kumpulkan data. Kedua, proses
data. Ketiga, ambil keputusan
berdasarkan data.
Contoh kasus, Anda ingin
memulai suatu bisnis baru.
Kumpulkanlah data mengenai
seberapa besar sales leads di
target teritori tertentu. “Sales
leads” sendiri artinya prospek
customer yang dapat dijangkau.
Semakin besar sales leads, semakin besar kemungkinan sukses. Sales leads mi instan di Indonesia sangat jelas, yaitu sebesar jumlah populasi raksasa 250
juta orang karena disukai semua kalangan, terlepas dari latar belakang dan status sosialekonomi. Ini memungkinkan
produksi massal mi instan dengan diversifikasi beragam,
mengingat repetisi konsumsi.
Sedangkan sales leads kostum balerina untuk kompetisi
sangatlah terbatas, yaitu hanya
sebesar jumlah penari balet
advanced yang beraspirasi dalam kompetisi nasional dan international. Jumlahnya mungkin hanya beberapa puluh orang
saja se-Indonesia. Dan, repetisi
konsumsi minimal, yaitu
hanya dua kali setahun.
Jadi, carilah
data sales leads
secara cerdas.
Untuk produk-
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produk tertentu, sales leads sangat jelas terbaca tanpa perlu
didata secara formal. Misalnya,
hampir setiap orang di Indonesia makan nasi dan ada 1.001
macam masakan nasi. Jadi, bisnis beras dapat dipastikan pasti

Kita adalah
mesin pembelajar
setiap saat, yang
seringkali lupa
akan kelebihan
ini.

jalan. Sedangkan untuk produkproduk spesifik, riset sangat
berperan dalam memproses
data.
Jika belum terbiasa memproses data, pelajari bagaimana
menangani informasi secara
efektif. Salah satu cara termudah adalah dengan proses aritmatika dan dibuatkan grafik
dan tabel visual. Tentu setiap
kasus berbeda, namun ini merupakan salah satu cara termudah.

Data dan keterampilan
Beberapa kerangka berpikir
alias “teori” favorit penulis yang
sangat berguna dalam pengambilan keputusan adalah: Teori
Pareto

80/20, Kerangka Piramida Terbalik, A/B Testing, dan 5W1H.
Pilihlah yang paling sesuai
dan gunakan dalam proses
pengambilan keputusan. Jangan
terbatasi oleh “ini, kan, teori
jurnalisme” dan “ini, kan, teori
sosiologi”, namun gunakan secara percaya diri. Selain itu,
ketika ada waktu, pelajari kerangka-kerangka lainnya yang
lebih advanced dan sophisticated.
Lantas, setelah data terkumpul dan diproses, bagaimana
keputusan yang perlu diambil?
Apakah Anda memilih bisnis mi
instan atau kostum kompetisi
balerina? Jawabannya tergantung skill alias keahlian/keterampilan Anda, selain sales leads yang bisa digarap. Jika skill
Anda sangat spesifik dengan
sales leads terbatas, cobalah
diterapkan secara berbeda sehingga sales leads diperluas.
Ambillah keputusan secara
objektif, sehingga revenue atau
pendapatan dan risiko dapat
diprediksi. Berapa prediksi revenue penjualan mi instan dengan kapasitas produksi sekarang? Bagaimana dengan kostum kompetisi balerina? Yang
mana yang lebih menarik dan
feasible? Apa pro dan kontranya?
Dengan keputusan berdasarkan data dan proses objektif,
fondasi keputusan bisnis dapat
dipertanggungjawabkan. Bukan
berdasarkan impulsi feeling
belaka tanpa dasar.
Nah, bagaimana dengan
Anda?
Apakah Anda mengambil keputusan berdasarkan data atau
feeling? Apa pun jawabannya,
jadilah seorang mesin pembelajar yang takjub akan demikian
banyaknya informasi di dunia
ini. Dengan rasa “takjub”, Anda
mempunyai ketulusan hati untuk belajar setiap saat.
Kuncinya adalah membuka
mata dan telinga lebar-lebar,
menyerap informasi dengan filtrasi yang tepat, dan mengolahnya dengan kerangka-kerangka
berpikir yang teruji. Setiap informasi yang diserap oleh indra
merupakan “bahan baku” untuk
mengambil keputusan.
Kita adalah mesin pembelajar setiap saat, yang seringkali “lupa” akan kelebihan ini. Selamat belajar
dengan gembira! ❏

