
Refleksi   
Niaga bilang, banknya ingin fo-
kus untuk bisa memberikan 
bunga kredit murah ke nasabah. 
Salah satu caranya, ya, melalui 
pencarian dana murah. “Kami 
akan menjaga portofolio dana 
murah 52% terhadap dana pihak 
ketiga (DPK),” tutur Lani.

Per 31 Desember 2016, total 
penghimpunan DPK tercatat 
sebesar Rp 180,57 triliun, me-
ningkat 1,1% year on year di-
bandingkan periode serupa di 
tahun 2015. Capaian ini dido-
rong pertumbuhan CASA 9,9%, 
menghasilkan kenaikan rasio 
CASA 403 basis point (bps) jadi 
50,84% secara tahunan.

Lani menyebutkan, pada ta-
hun ini fokus utama CIMB Nia-
ga dalam mengembangkan digi-
tal banking adalah menciptakan 
customer experience. Salah sa-
tunya memberikan akses sebe-
sar-besarnya bagi nasabah ke-
pada portofolio yang dimiliki-
nya serta kemudahan dan 
kenyamanan.

Andrew menimpali, pihaknya 
berharap kerjasama dengan 
Grup Konimex tidak hanya ter-
batas pada layanan cash mana-
gement. Lebih dari itu, kerjasa-
ma ini bisa meluas ke segmen 
layanan lainnya, seperti distri-
butor financing dan supply 
chain host-to-host payment. 
Dengan begitu, kata dia, kedua 
perusahaan dapat terus bertum-
buh bersama sebagai mitra bis-
nis yang saling mendukung.

Apalagi, sambung Andrew, 
Konimex Group merupakan 
kelompok usaha yang besar di 
dalam negeri. Perusahaan yang 
bergerak di bidang Farmasi se-
jak 1967 dan kini telah melebar-
kan sayap bisnisnya dengan 
memasuki usaha di sejumlah 
bidang lainnya, seperti bidang 
produksi biskuit, wafer, kem-
bang gula, snack diet, produk-
produk herbal, dan sebagainya. 

Selain itu, untuk mendistribu-
sikan produk-produknya, Koni-
mex juga memiliki anak usaha 
bernama PT Marga Nusantara 
Jaya. Anak usaha ini memiliki 
54 kantor cabang yang tersebar 
di 50 kota di Indonesia dari 
Aceh sampai Papua. “Konimex 
Group telah menjadi nasabah 
dan mitra kami sejak lama. Ker-
jasama ini menunjukkan keper-
cayaan Konimex Group kepada 
CIMB Niaga untuk mengelola 
dananya. Semoga ke depannya 
akan lebih banyak lagi perusa-
haan yang memanfaatkan la-
yanan cash management CIMB 
Niaga,” ungkap Andrew.  

Sebelum menggandeng Koni-
mex Group, CIMB Niaga pernah 
menjalin kerjasama serupa da-
lam layanan cash management 
dengan PT Pelindo IV (Perse-
ro), PT Mabua Harley-Davidson, 
PT Hadji Kalla dan PT Yamaha 
Motor Electronics Indonesia. 

Rachmadi Joesoef, Direktur 
PT Konimex menuturkan, ker-
jasama layanan cash manage-
ment dengan CIMB Niaga akan 
menguntungkan perseroan. Dia 
bilang, jaringan kantor CIMB 
Niaga yang tersebar di berbagai 
wilayah Indonesia, ditambah 
dengan layanan perbankan 
yang telah terhubung langsung 
(online), akan mempermudah 
dan memperlancar aktivitas 
bisnis Konimex dan distributor-
nya yang tersebar di berbagai 
kota besar di dalam negeri.

Rachmadi berharap, kerjasa-
ma layanan cash management 
dengan CIMB Niaga akan terus 
berkembang di masa menda-
tang. “Kami berharap kemitraan 
ini dapat memberikan manfaat 
bagi kedua belah pihak. Kami 
meyakini bahwa layanan host to 
host dari CIMB Niaga akan 
mendukung perkembangan 
bisnis Konimex Group ke de-
pan,” ujar Rachmadi.  o

Keberhasilan Bank CIMB Niaga menggandeng produsen 
farmasi nasional, Grup Konimex sebagai nasabah layanan cash 
management dinilai sebagai strategi yang jitu. Daniel Saputra, 
pengamat manajemen dan pemasaran menilai, kerjasama la-
yanan cash management dengan Konimex akan mendatangkan 
banyak keuntungan bagi CIMB Niaga.

Paling tidak, menurut Daniel, keuntungan yang diraih CIMB 
Niaga adalah mendapatkan kepercayaan dari nasabah korpora-
si dalam layanan cash management. Apalagi, Grup Konimex 
merupakan salah satu produsen farmasi besar di dalam negeri. 
Dengan menjalin kemitraan layanan cash management, CIMB 
Niaga memiliki peluang untuk memperlebar pangsa pasar layan-
an dan menambah nasabah di segmen ini.

Keuntungan lain, dengan menggandeng Grup Konimex, per-
olehan dana pihak ketiga (DPK) CIMB Niaga otomatis akan 
menggelembung. Alasannya, kata Daniel, dalam layanan cash 
management ada sejumlah produk bank yang bisa dipasarkan 
CIMB Niaga. Antara lain, sistem payroll atau pembayaran gaji 
karyawan Grup Konimex disalurkan melalui CIMB Niaga.

Selain itu, CIMB Niaga bisa menyalurkan kredit atau pinjaman 
kepada karyawan Grup Konimex. Dengan begitu, potensi CIMB 
Niaga untuk mendongkrak pendapatan bunga semakin terbuka 
lebar. “Dengan menggandeng Konimex, CIMB Niaga bisa lebih 
luwes dalam menyalurkan kredit, karena ada tambahan DPK. 
Ujung-ujungnya, potensi pendapatan pun kian besar di masa 
mendatang,” kata Daniel.

Tak hanya bagi bank, kerjasama layanan cash management 
juga bisa dimanfaatkan CIMB Niaga guna memperluas bisnis 
grup. Pasalnya, secara keseluruhan, nantinya anak usaha CIMB 
Niaga juga akan mendapatkan akses untuk menawarkan pro-
duknya. Misalnya, CIMB-Principal Asset Management bisa me-
nawarkan produk reksadana ke karyawan Konimex.

Di sisi lain, bagi Konimex, kerjasama cash management de-
ngan CIMB Niaga juga mendatangkan keuntungan tersendiri. 
Soalnya, melalui layanan cash management CIMB Niaga, kelak 
semua transaksi keuangan di Grup Konimex akan terpusat lewat 
satu bank. Langkah ini akan mempermudah manajemen Grup 
Konimex mengawasi arus kas internal perusahaan. Selain itu, 
Grup Konimex juga bisa lebih mudah mengetahui histori transak-
si keuangan dengan para kliennya di masa mendatang.        o

Memperluas Bisnis 
Induk dan Anak Usaha

Kebencian jadi 
Motivasi

Kini Khloe Kardashian di-
kenal sebagai seorang 
maniak fitness nan lang-

sing tinggi semampai, setelah 
lebih dari 20 tahun hidup seba-
gai seseorang bertubuh termon-
tok. Jadilah ia inspirasi bagi ju-
taan perempuan bertubuh mon-
tok di AS, apalagi ia menjadi 
host serial TV realitas “Revenge 
Body.” 

Ya, dalam kesulitan hidup 
yang dialaminya setelah meni-
kah dengan Lamar Odom, ia 
sangat termotivasi berolah raga. 
Selain mengeluarkan hormon 
endorfin yang menurunkan 
stres, melakukan berbagai ge-
rakan fitnes baik dengan alat 
maupun tidak, pasti menurun-
kan berat badan, membakar le-
mak, dan membentuk otot men-
jadi kekar dan berdefinisi.

Namun hidup sebagai seo-
rang selebritas terkenal tidak 
seindah yang diba-
yangkan. Dilahir-
kan di dalam 
k e l u a r g a 
Kardashi-
an yang 
dikenal gla-
mor dan di-
kenal jutaan 
orang di dunia, 
ia sering meneri-
ma celaan sirik 
dan iri. Dalam sa-
lah satu wa-
wancaranya ia 
berkata, “Lo-
vers gonna love. 
Haters  gonna 
hate.” 

Uniknya, ia memba-
likkan kebencian dari 
para haters menjadi bensin 
yang memotivasi untuk me-
nunjukkan kebesaran hati 
dan ketangguhan mental-
nya. “Haters are my greatest 
motivators,” kata Khloe.  

Setuju. 
Kebencian orang lain yang 

ditujukan kepada kita 
sebaiknya di-
dengarkan se-
cukupnya. Na-
mun tidak perlu 
hingga mempengaruhi 
kepercayaan diri dan keyakinan 
akan diri dan aset diri. Tetaplah 
jadi diri sendiri, walaupun ada 
semiliar haters.

Dalam kerangka Psikologi 
Positif, kebencian orang lain 
yang ditujukan kepada kita se-
baiknya digunakan sebagai pe-
mompa semangat dan motor 
perbaikan diri. Nah, ini bukan 
berarti kita harus merasa kecil 
dan buruk setelah mendengar-
nya. Namun sebaliknya adalah 
untuk memperbesar dan mem-
perkaya apa yang baik dari da-
lam diri kita, sehingga pada ke-
nyataannya tidak dapat lagi di-
sanggah siapapun. Termasuk 
oleh para haters.

Bertahun-tahun  banyak 
orang di sekeliling penulis ber-
usaha meyakinkan bahwa pe-
nulis tidak mempunyai bakat 
maupun skill untuk menulis se-
cara profesional. Banyak sekali 

demotivator, bahkan salah sa-
tunya adalah seseorang yang 
berprofesi sebagai motivator

Terus belajar

Namun penulis tetap saja 
hustling dan grinding alias 
“tetap bergerak menuju desti-
nasi dan melatih diri terus-me-
nerus” dengan berbagai cara di 
mana pun berada.

Penulis pertama kali mengisi 
KONTAN tahun 1995, kalau ti-
dak salah. Namun baru kembali 

mengasuh dua rubrik tetap 
“Siasat Bisnis” setiap Jumat 
(KONTAN Daily) dan “Refleksi” 
(KONTAN Weekly) terhitung 
akhir 2011. 

Jadi, selama 16 tahun “masa 
vakum” di KONTAN merupakan 
periode belajar dan eksekusi 
sebagai praktisi dan akademisi 
dalam dwibahasa secara aktif. 
Dan ini dilakukan terus-mene-
rus setiap hari di Amerika Seri-
kat dan tanah air. Tanpa jemu.

Haters gonna hate. Jadikan 
kebencian mereka sebagai pe-
micu proses belajar. Reframe 
kenegatifan mereka sebagai 
motivasi untuk maju dan tidak 
bergeming dari pilihan hidup.

Sesungguhnya, tidak ada hal 
negatif dalam hidup, termasuk 
ketika haters membenci kita. 
Karena bagaimana kita bereaksi 
terhadap kebencian adalah hak 
dan keputusan kita. “Whether 
you think you can, or you 
think you can’t--you’re right,” 

kata Henry 
Ford. 

Ya, de-
m i k i a n 
dahsyat 

kekuatan 
p i k i r a n 

k i ta .  J ika 
kita amat sa-

ngat mengingin-
kan sesuatu se-

kali dan ini telah 
tercetak (imprinted) dalam 

pikiran, pasti akan terca-
pai. 

Dalam dunia 
religi, ini dike-
nal sebagai 
“ d o a  y a n g 
pasti dikabul-

kan.” Dalam 
dunia motivasi, 

ini dikenal sebagai 
self-fulfilling prop-

hecy. Sesungguhnya, se-
gala macam berkat yang 

kita terima berawal dari pi-
kiran kita yang terfokus akan 

sesuatu yang amat sangat 
kita inginkan dan usaha-
kan tanpa jemu setiap 

saat (hustling dan grinding).
Hingga hari ini, Khloe Kar-

dashian dan penulis masih me-
nerima komentar-komentar ne-
gatif penurun semangat dari 
para haters dan demotivator. 
Well, terima kasih banyak, ka-
rena ini berarti apapun yang 
kami lakukan masih punya pe-
ngaruh. 

Kebencian seseorang sesung-
guhnya berbicara banyak me-
ngenai pembenci (hater) terse-
but, bukan penerima kebencian. 
Jadi, selama kita tidak mem-
benci, bersyukurlah dan terus 
pertahankan. Jadilah pecinta, 
agar hati kita tidak dipenuhi 
oleh sampah-sampah negatif

Akhir kata, apapun bentuk 
komentar, bisa kita gunakan 
sebagai motivasi. Intinya adalah 
reframing dengan mengubah 
makna negatif menjadi positif 
dan pembelajaran berguna. Dan 
yang positif dijadikan bentuk 
penghargaan. o
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dari pilihan hidup

27 Maret - 2 April 2017 Marketing 27


