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lokal. Nah, dengan adanya kantor cabang ini, manajemen Perusahaan berharap agar proses
bisnis menjadi lebih efisien.
Namun, bukan berarti dengan
pembukaan kantor cabang di
negara itu Pertamina Lubricants
tidak lagi bekerjasama dengan
distributor lokal. Intania menegaskan, Pertamina tetap menggandeng distributor lokal. “Tapi,
dengan adanya kantor cabang,
kami lebih dapat meningkatkan
efektivitas dan efisiensi waktu
dalam bekerja,” tuturnya.
Pembukaan kantor cabang
juga merupakan salah satu
langkah Pertamina Lubricants
untuk membangun jejaring
konsumen secara langsung. Sehingga, “Kami bisa menjadi pemerhati pasar yang cepat,” tutur
Itania.
Nilai strategi lain dari pembukaan kantor cabang adalah
Pertamina Lubricants lebih cermat untuk melihat kebutuhan
pasar. Alhasil, perusahaan itu
bisa menyesuaikan produk pelumasnya agar sesuai dengan
kebutuhan pasr di negara tersebut. “Kebutuhan konsumen di
masing-masing negera berbeda.
Kebutuhan pelumas, baik otomotif maupun industri di setiap
negara juga berbeda,” tegas Intania. Maka itu, sangat mungkin, produk yang diekspor Pertamina Lubricants di tiap negara
akan berbeda.
Sayangnya, Pertamina Lubricants enggan menyebutkan,
berapa nilai investasi dalam
pembukaan kantor cabang tersebut dan kapan persisnya target pembukaan tiap cabang dalam tahun ini.
Strategi ketiga, untuk memperluas penetrasi pasar, baik di
dalam maupun luar negeri, Pertamina Lubricants bakal aktif
menjalin kerjasama sponsorship dengan pelbagai pihak. Intania bilang, pihaknya selalu
membuka peluang untuk kerjasama sponsorship. Hanya saja,
perusahaan tetap akan selektif
dalam memilihnya.
Selama ini, Pertamina Lubricants seolah sudah jadi langganan sponsorship pelbagai event
pameran otomotif, seperti Indonesia Motorcycle Show (IMOS),
juga sponsor tim dalam kejuaraan balap mobil dan motor lokal. Perusahaan itu juga masuk
ke komunitas-komunitas otomotif dengan mendukung pelbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Namun, belum ada
sponsorship di event olahraga
di tingkat internasional.
Sayangnya, di tahun 2018 ini,
manajemen Pertamina Lubricants belum bisa membuka
rencana sponsorship apa saja
yang telah disiapkan. “Tentunya
kami memilah kegiatan sponsorship yang akan turut mendongkrak tidak hanya nama
Pertamina Lubricants namun
juga bangsa Indonesia di mata
dunia,” ujarnya.
Saat ini, Pertamina Lubricants memiliki kapasitas produksi sebanyak 535.000 kiloliter
per tahun. Pasokan pelumas
sebanyak itu ditopang oleh tiga
unit produksi di dalam negeri
dan 1 unit produksi di Thailand,
24 depot supply point, tujuh
sales region, lebih dari 160 distributor, dan lebih dari 2.000
outlet Bright Olimart, Olimart,
Bengkel Enduro, dan Enduro
Express di lebih dari 5.000
SPBU di Tanah Air. Untuk bisnis ekspor oli ke luar negeri,
termasuk base oil, Pertamina
Lubricants menargetkan tahun
ini penjualan bisa tumbuh di
atas 10%.
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S

ering kali kita mempunyai
rasa cemas (anxiety),
baik di tempat kerja maupun di rumah. Dari mana asalnya? Bagaimana kita dapat
mengatasinya? Sehatkah untuk
mempunyai rasa cemas? Bagaimana jika cemas berlebihan?
Intinya, kecemasan muncul
karena adanya ekspektasi (expectation) akan kinerja (performance). Ada gap antara fakta
dan harapan. Semakin besar
gap itu, semakin cemas terasa.
Rasa cemas muncul ketika
kita perlu berkinerja untuk
menghasilkan sesuatu, baik untuk jangka pendek (saat ini),
jangka menengah (minggu atau
bulan), dan jangka panjang (beberapa tahun). Bisa dimengerti
mengapa public speaking termasuk salah satu aktivitas yang
sangat mencemaskan. Ini termasuk rasa cemas yang terjadi
pada saat ini.
Dalam public speaking, tampil “sempurna” dalam gaya
pembawaan presentasi, materi
pembahasan, infleksi bahasa,
dan raut muka menarik nan
positif merupakan penampilan
kompleks yang membutuhkan
energi fokus yang tinggi. Dan
semua perlu dijalankan dalam
waktu bersamaan di saat ini.
Dalam mempersiapkan materi pelatihan untuk bulan depan,
misalnya, semestinya ini menjadi sumber motivasi pembelajaran. Namun, gambaran bahwa
perlu riset mendalam untuk
menggali materi komprehensif,
timbul rasa cemas akan keterbatasan waktu.
Cukupkah waktu untuk mempersiapkan dan mengemasnya
dalam format-format tertentu?
Belum lagi ekspektasi tampil di
muka para peserta training
yang telah berpengalaman di
bidangnya.
Rasa cemas juga sering muncul ketika membayangkan masa
tua yang diharapkan (jangka
panjang). Idealnya, masa pensiun adalah masa bertamasya keliling dunia, tinggal di rumah
nyaman, dan bercengkerama
bahagia dengan handai taulan.
Gambaran positif dan menyenangkan. Faktanya, sering kali
ketika membayangkan masa
tua, kita malah menjadi stres
dan cemas.

Apalagi ada unsur “ketidaktahuan” di sana. Seperti apa 20
tahun atau 30 tahun lagi? Apakah Indonesia dan dunia semakin membaik atau memburuk?
Berapa harga sepiring nasi?
Cukupkah tabungan hari tua
Anda? Semestinya, apapun tujuan Anda bisa dijadikan sumber inspirasi dan tujuan hidup.
Menjadi motivasi, bukan demotivator.

Sederhanakan langkah
Ketika kita menjadi stres dan
terdemotivasi, artinya kita
membandingkan kondisi
kita di saat ini dengan masa
depan yang “belum jelas”
atau dengan pencapaian
orang lain. Padahal, ini
hanyalah noise, bukan
inti dari masalah.
Saat “mata terpaku pada
tujuan akhir,” kita diingatkan bahwa sampai saat ini,
tujuan masih belum tercapai. Semestinya, ketika
“mata terpaku pada tujuan
akhir,” kita kembali melihat apa yang telah dan dapat
dikerjakan saat ini. Bukan malah menjadi terbeban.
Kuncinya adalah memperkecil dan menyederhanakan langkah-langkah yang perlu diambil.
Misalnya, jika Anda beraspirasi

pensiun di usia tertentu, berapa
jumlah uang perlu dimiliki di
dalam deposito bank atau akun
investasi? Hitung mundur, sehingga Anda dapat mengalkulasikan jumlah tabungan per bulan.
Ketika Anda berharap untuk
menjadi public speaker yang
baik, pilah-pilah apa saja yang
perlu diperhatikan dan diperbaiki. Intonasi suara, kecepatan, ekspresi wajah, bahasa tubuh, penguasaan bahan, tanya
jawab, bahan-bahan selingan,
dan sebagainya. Semua bisa dipilah dan dijadikan to do list.

Gunakan formula observasikerjakan-koreksi dalam mengenali dan memperbaiki setiap
langkah kecil kinerja. Ekspektasi perlu dikenali komponenkomponennya.
Pertama, observasi. Amati

diri Anda. Hal-hal apa saja yang
mencemaskan? Jangka pendek,
menengah atau panjang? Pilahpilahkan variabel yang ada dan
kenali apa saja ekspektasi dan
performance yang diharapkan.
Kedua, kerjakan. Setelah
mengamati dan mengenali halhal yang mencemaskan dan variabel-variabelnya, tiba waktu
untuk menjalankan per tahap
terlepas dari rasa cemas. Setiap
tahap kecil menjadi gol baru
yang semakin mendekatkan
kepada gol utama.
Ketiga, koreksi. Evaluasi dan
koreksi apa yang perlu diperbaiki per langkah. Seterusnya, jalankan setiap
langkah dengan ekspektasi per langkah, bukan
ekspektasi saat tujuan
tercapai.
Akhir kata, rasa cemas
akan selalu datang silih
berganti. Bagaimana kita
mengatasinya menentukan bagaimana tujuan kita
dapat tercapai. Amati, jalankan, dan evaluasi serta
perbaiki.
Gunakan rasa cemas
sebagai alat pendeteksi adanya
hal-hal yang perlu diperbaiki.
Namun, apabila ada rasa cemas
berlebihan, konsultasikan kepada psikolog, karena ada kemungkinan mengidap anxiety
disorder.
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