
konsumen. Evaluasi inilah yang 
menjadi bekal bagi kami ketika 
akan membuka Butik LM di lo-
kasi yang baru. 

Sementara itu, untuk mening-
katkan penjualan feronikel, 
kami akan mempercepat penye-
lesaian proyek pembangunan 
dan perluasan pabrik feronikel 
di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. 
Ini juga tantangan bagi kami. 
Untuk jangka panjang, kami 
sudah siap, karena saat ini eks-
pansi sedang berlangsung. 

Total investasi untuk pabrik 
feronikel ini adalah US$572 
juta, pada bulan Juni 2014 akan 
habis US$ 300 juta. Jadi sisanya 
harus kami cari pendanaannya. 
Targetnya, pabrik ini bisa ber-
operasi bulan Agustus atau 
September 2015. 

Kalau pabrik itu selesai, ka-
pasitas produksi feronikel di 
Pomalaa akan bertambah dari 
18.000 ton–20.000 ton menjadi 
27.000 ton–30.000 ton. Kapasi-
tas itu bergantung pada kadar 
bijih dan efisiensi yang bisa 
kami capai. 

Kemudian ada penurunan 
biaya produksi feronikel, dari 
sekitar US$ 7 per pon menjadi 
US$ 5,7 sampai US$ 5,8 per pon. 
Penurunan biaya produksi  bisa 
terjadi, karena kami akan meng-
gunakan pembangkit listrik te-
naga batubara. Kami juga se-
dang mengupayakan bahan ba-
kar gas di sana, sehingga biaya 
listrik bisa ditekan. 

Perluas ke China
Selama ini, kami hanya meng-

ekspor feronikel ke Eropa. Un-
tuk meningkatkan penjualan 
feronikel, pada tanggal 17 Ja-
nuari 2014 lalu kami sudah 
membuka kantor perwakilan di 
Shanghai, China. 

Selain menjual feronikel, 
kantor Antam di Shanghai ini 
juga menjual produk komoditas 
lain, seperti batubara atau alu-
mina. Nantinya, kantor kami 
bisa jadi trading house, bahkan 
mungkin agency trading.

Sudah tiga tahun belakangan 
kami merencanakan pembuka-

an kantor di China ini. Namun 
kami baru mulai serius mem-
persiapkannya tahun lalu, atau 
tepatnya delapan bulan ter-
akhir. Selain untuk memperluas 
pemasaran, tujuan kami mem-
buka kantor di China juga untuk 
mencari peluang kerjasama de-
ngan pihak potensial. Kantor ini 
tentu akan mempercepat akses 
kerjasama atau peluang penda-
naan dari China. 

Kami juga berharap, kehadir-
an di sana bisa mempermudah 
akses kerjasama di bidang tek-
nologi dengan perusahaan-per-
usahaan di China. Ini merupa-
kan kantor perwakilan Antam 
yang kedua di luar negeri, sete-
lah Tokyo.  Kami buka di China 
karena pasar di sana yang be-
sar. Targetnya, per tahun kami 
bisa melakukan penjualan 5.000 
ton  sampai 7.000 ton feronikel 
dan barang komoditas lain. 

Tantangan tahun ini dan ke 
depan memang berat. Pun de-
ngan strategi yang kami ambil, 
tentu akan terasa berat bagi 
karyawan. Namun suka tidak 
suka, kami harus menerapkan 
strategi tadi. Syukurlah, dalam 
kondisi seperti ini kami tidak 
perlu memotong gaji pegawai. 

Saya tidak melakukan komu-
nikasi aneh-aneh dengan para 
karyawan. Saya hanya minta 
kepada level atas untuk mem-
berikan contoh. Bulan Juni 2013 
kami membentuk tim crisis 
management. Tim ini melaku-
kan evaluasi, setelah menemu-
kan hasil kemudian dikomuni-
kasikan dan disosialisasikan ke 
seluruh karyawan.  

Yang menjadi tantangan lain 
adalah jumlah karyawan yang 
banyak, yakni 2.647 orang pada 
Januari 2014 ini. Daerah operasi 
kami juga terpisah dengan bu-
dayanya juga multikultur, ada 
orang Sumatra, Kalimantan. 
Maka, saya melihat Antam se-
bagai Indonesia mini. Misalnya 
di Pomalaa itu multisuku. Saya 
hanya berusaha membangun di 
tengah perbedaan ini. Yang 
penting, sebagai pimpinan ha-
rus siap terima kritik. Pimpinan 
harus memberi contoh.    o

Tato Miraza sudah berlabuh 
di PT Aneka Tambang Tbk 

(Antam) sejak tahun 1988. Se-
benarnya, kala itu dia menja-
lankan kerja praktik di salah 
satu tambang milik Antam. Saat 
itulah hatinya langsung tertam-
bat dengan perusahaan per-
tambangan pelat merah itu. 

Alhasil, ketika masa kerja 
praktik berakhir, Tato berjanji 
dalam hatinya bahwa akan 
bekerja di Antam kelak setelah 
menamatkan kuliahnya di Ju-
rusan Teknik Metalurgi Institut 
Teknologi Bandung (ITB). ”Seo-
lah ada malaikat lewat yang 
mendengar suara saya, ternya-
ta saya memang benar-benar 
kembali ke Antam,” katanya.

Tato mengawali karier di 
Antam pada Januari 1993 se-
bagai project engineer. Karier 
lelaki kelahiran Jakarta 9 Feb-
ruari 1968 ini mulai menanjak 
sejak tahun 2002 ketika masuk 
ke divisi business development. 
Enam tahun berselang, Tato di-
dapuk menjadi Direktur Pe-
ngembangan Antam. Posisi 
puncak sebagai direktur utama 

di perusahaan itu direngkuhnya 
pada April 2013. 

Tato mengaku, sejatinya 
menjadi seorang direktur bu-
kanlah cita-citanya saat meng-
awali karier. “Mimpi saya dulu 
menjadi kepala kantor perwa-
kilan di Tokyo karena saya me-
lihat hidup kepala perwakilan 
itu enak sekali,” katanya sambil 
tertawa. Ia pun membayang-
kan enaknya tinggal di luar 
negeri bersama anak dan istri 
di Ibukota Jepang itu.

Toh, bukan berarti Tato tak 
bersyukur dengan pencapaian 
kariernya saat ini. “Semua ini 
amanah,” kata pria yang hobi 
membaca buku-buku sejarah 
ini. Di sela kesibukannya, Tato 
menyempatkan diri untuk bero-
lahraga. Hampir setiap pekan, 
dia mengayuh sepeda dari ru-
mahnya di Ciganjur menuju 
kawasan kampus di Depok. 
Sesekali dia juga menggowes 
hingga Tugu Monas. 

Ia juga rutin berenang. “Tiga 
tahun terakhir saya senang 
memacu kendaraan dari Jakar-
ta ke Bandung,” katanya.     o

Angan-angan Jadi 
Kepala Perwakilan

Ada lima prinsip kepemim-
pinan dalam strategi pe-
rang Sun Tzu, yaitu: ke-

cerdasan, kepercayaan, keba-
jikan, keberanian, ketegasan. 
Kitab ini ditulis sekitar 400 sam-
pai 300 tahun sebelum Masehi, 
yaitu 100 tahun setelah kelahir-
an Lao Tze dan Confusius. Nah, 
prinsip-prinsip kepemimpinan 
Sun Tzu ini baik untuk diterap-
kan di dalam perusahaan. Bah-
kan, sangat bisa membawa 
perusahaan ke tangga pertum-
buhan lebih baik.

Pertama, kecerdasan menca-
kup lebih dari kecerdasan inte-
lektual. Kecerdasan di sini meli-
puti kemampuan mencerna, 
menganalisis, dan melakukan 
sintesis informasi yang didapat-
kan dari pengalaman, pengeta-
huan, dan kebijaksanaan (wis-
dom). Meskipun berbagai tolak 
ukur digunakan, tanpa kemam-
puan menganalisis dan sintesis 
maka segala macam studi kasus 
akan tidak terlalu berguna. 

Gabungan berbagai kecer-
dasan alias inteligensi ini seja-
lan dengan pemikiran Howard 
Gardner, seorang psikolog Har-
vard University dengan 11 jenis 
multiple intelligences-nya. Seo-
rang pemimpin besar sebaiknya 
tidak hanya mengandalkan satu 
jenis inteligensi saja, namun 
mengombinasikannya secara 
baik sehingga berbagai inteli-
gensi itu bisa saling menunjang 
dalam menjalankan berbagai 
kegiatan kepemimpinan dan 
keteladanan.

Kedua, kepercayaan terha-
dap seseorang atau suatu per-
usahaan hanya bisa diberikan 
atas dasar integritas. Integritas 
yang mencakup kejujuran, mo-
ralitas tinggi, rasa hormat, ber-
prinsip, tulus hati, dan berka-
rakter baik merupakan dasar 
kepemimpinan yang utama. 

Karakter yang membawa 
aura kepercayaan menjauhkan 
diri dari kesan oportunistik. 
Dalam bisnis memang perlu ce-
pat menangkap kesempatan, 
tapi kita tidak perlu menjadi 
oportunis agar bisa berhasil. 
Timing dan perhitungan yang 
tepat merupakan instrumen jitu 
membidik kesempatan.

Tes integritas merupakan 
ujian tertinggi bagi setiap indi-
vidu dan organisasi. Bisnis apa 
pun yang tidak berintegritas 

merupakan bisnis yang pasti 
gagal. Integritas setiap industri 
juga berbeda tingkatannya. Ada 
yang lebih mementingkan ut-
most good faith seperti dunia 
asuransi, ada juga yang lebih 
fleksibel. Dunia periklanan le-
bih fleksibel dalam hal penggu-
naan kata-kata bombastis, na-
mun bukan berarti mereka tidak 
berintegritas.

Ibarat penari ballroom
Ketiga, seorang pemimpin 

berprinsip Sun Tzu menguta-
makan kualitas “kebajikan”. Ini 
berarti lebih dari sekadar “baik” 
belaka. Seseorang dengan ke-
bajikan, bisa bekerja sama de-
ngan siapa saja secara setara, 
tanpa pandang bulu.

Ia juga mempunyai kebesaran 
hati dengan tenggang rasa dan 
toleransi tinggi. Selain itu, pe-
nuh pengertian atas apa yang 
dibutuhkan oleh pengikutnya. 
Ia juga memahami kapan perlu 
melakukan sesuatu dan kapan 
membiarkan suatu kejadian.

Mengerti berbagai perbedaan 
di antara pengikutnya, seperti 
karakter dan kepribadian meru-
pakan keahlian pemimpin yang 
lumayan rumit. Keadaan psiko-
logi setiap orang berbeda-beda 
sehingga tidak bisa dengan ser-
ta-merta mengharapkan aksi 
dan reaksi yang sama. Idealnya, 
seorang pemimpin menawar-
kan berbagai kesempatan untuk 
berbicara dekat guna saling 
mengenal mereka yang dipim-
pinnya.

Keempat, seorang pemimpin 
yang baik mempunyai kebera-
nian. Tentu saja ini sangat pen-
ting karena tanpa keberanian 
untuk memulai maka pasti akan 
sulit untuk bisa menyelesaikan 
tugas apapun. Perhitungan ma-
tang sebelum mengambil kepu-
tusan sudah merupakan syarat 
untuk dipenuhi.

Namun, perhitungan matang 
ini sebaiknya memberikan ke-
sempatan untuk membenahi 
hal-hal yang masih kurang leng-
kap atau kurang matang sebe-
lumnya. Jadi, bukan untuk men-
jadi seorang pemimpin perfek-
sionis yang selalu menuntut. 

Keberanian inilah yang mem-
bedakan seorang pemimpin se-
benarnya dari mereka yang 
wannabe saja. Perhitungan ma-
tang memang kondisi ideal se-
belum mengambil keputusan 
apapun. Tapi, tentu saja impro-
visasi yang tepat dan bisa diper-
tanggungjawabkan juga sangat 
penting. 

Kelima, seorang pemimpin 
yang baik mempunyai ketegar-
an di dalam segala situasi, ter-
masuk di masa-masa sulit dan 
ketika harus mengambil kepu-
tusan yang keras terhadap para 
pengikut maupun bawahan 
yang mempunyai prestasi cu-
kup baik. Dengan kata lain, seo-
rang pemimpin yang baik meng-
erti cara menangani setiap ka-
sus secara unik dan lengkap. 
Dengan prinsip kuat, pemimpin 
bisa mengatasi berbagai kesu-
litan dan kelemahannya. 

Akhir kata, seorang pemim-
pin ibaratnya seorang penari 
ballroom yang perlu menguasai 
berbagai jenis tarian dan mem-
punyai kemampuan untuk me-
lakukan improvisasi secara 
baik. Dus, tariannya bisa dinik-
mati oleh para penonton.

Meski begitu, kepemimpinan 
Sun Tzu tersebut tidak hanya 
mencakup improvisasi. Si pe-
mimpin itu juga menggunakan 
apa yang ada di dalam dirinya 
sendiri dan para pengikutnya 
untuk visi yang sebaik mungkin 
di masa depan. o

Filosofi Sun Tzu 
dalam Perusahaan

Jennie Maria Xue 
Penulis buku-buku bisnis dan 
pengajar yang bermukim di 
California dan Jakarta

Tes integritas 
merupakan ujian 

tertinggi, jadi 
bisnis yang tidak 

berintegritas 
merupakan bisnis 
yang pasti gagal.
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