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Buletin INVEST (Informasi Terkini Versi TIM)

BERBAGI TIPS TRANSFORMASI
BISNIS untuk TAKLUKKAN
TANTANGAN
#selamat tinggal negatif
#PT.TIM kini beda
#website kami : pttim.co.id

Kenapa PT.TIM berubah ??

Berbagi Tips PT.TIM menaklukkan tantangan.

PT.TIM (Timah Investasi Mineral) merupakan
salah satu anak perusahaan TIMAH yang
bergerak di bidang investasi mineral selain timah
seperti : nikel, batubara. Sejak berdirinya PT.TIM,
kinerja belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal
ini tercermin dari realisasi kinerja yang masih
belum
profit,
bahkan
cenderung
defisit.
Manajemen baru PT.TIM menyadari hal ini tidak
dapat dibiarkan terus - menerus, diperlukan
terobosan baru untuk turn arround perusahaan.
Dan ini menjadi alasan kuat kita, untuk berubah.
Berubah sekarang atau mati (change or die).

Tips # 1. MEMBENTUK DREAM TEAM

Apa Tantangan terbesar PT.TIM ??
Taklukkan tantangan, saatnya berubah (program
PT.TIMAH) menjadi motivasi tersendiri bagi kami
untuk menjalankan inisiatif perbaikan dan pastinya
dengan memperkuat sinergi lini bisnis. Beberapa
tantangan terbesar yang kami harus hadapi
berasal dari eksternal dan internal perusahaan.
Tantangan eksternal seperti kondisi makro
ekonomi, kondisi dunia yang saat ini VUCA,
regulasi, industri yang telah memasuki era industri
4.0 dimana semua dituntut serba cepat, serba
digital. Sedangkan tantangan internal seperti:
ekosistem tambang, kapabilitas sdm dan budaya
kerja.

Kekuatan terbesar perusahaan yang sebenarnya
dan yang paling mendasar adalah sumber daya
manusia yang memiliki budaya kerja yang positif
dan lingkungan kerja yang nyaman untuk
berkreatifitas. Atas kesadaran tersebut, PT. TIM
membentuk tim kerja lintas divisi/satuan/unit, yaitu
RMO (Result Management Office).Tugas utama
RMO
adalah
merancang
kembali
dan
menyesuaikan Visi, Misi, budaya kerja PT.TIM
hingga inisiatif - inisiatif perbaikan yang akan
dijalankan.
RMO menjadi Dream Team yang independent,
dengan mengesampingkan ego, like atau dislike,
pangkat atau jabatan. Dengan adanya RMO,
bukan menjadi hambatan dalam mengerjakan
Business As Usual (BAU), justru mendorong
pekerjaan BAU segera selesai dan mudah
dipecahkan. RMO juga memunculkan inisiatif inisiatif baru dalam bentuk project / task force 3-6
bulan dengan prinsip pengelolaan "Project
Management".( Info lengkap tentang RMO dapat
diakses melalui website pttim.co.id)

Tips # 2. GELAS KOSONG
Kami menyadari bahwa setiap perusahaan
memiliki kelemahan disamping adanya kekuatan.
Kami juga menyadari banyaknya ilmu - ilmu baru
yang belum optimal untuk di adaptasi dalam
rangka percepatan bisnis. Untuk itu, manajemen
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saat ini selalu menyerukan untuk selalu "gelas
kosong" . Gelas kosong merupakan ungkapan
untuk selalu ingin belajar, mau mendengar
(assertiveness) setiap ucapan orang lain yang
membangun, baik atasan maupun bawahan,
konsultan, rekan kerja non struktural (OB, CS,
Supir, staff lainnya).

kurangnya komunikasi, tidak mau tahu pekerjaan
selain pekerjaannya, sehingga tidak ingin ambil
bagian dalam menyelesaikan masalah yang terjadi
di unit lain. Pikiran seperti ini harus cepat dibuang,
karena masalah unit lain juga masalah PT.TIM
yang pada ujungnya juga berdampak pada kita
semua.

Di sisi lain, tidak merasa pintar dengan ilmu yg
saat ini dimiliki, pengalaman yang bertahun-tahun
di dunia tambang, strata pendidikan S2, S3,
bahkan professor sekalipun. Karena belum tentu
pendidikan dengan IPK cumlaude sekalipun dapat
menjalankan
roda
perusahaan,
karena
kecenderungan sudah menganggap lawan bicara
di bawah. Hal seperti inilah yang membuat
perusahaan tidak terasa seperti mundur teratur.
Mereka lupa bahwa kebaikan datang dari
siapapun dan dimanapun, maka prinsip yang baik
adalah dengarkan, kerjakan, dan sesuaikan.

Hal sederhana yang kami lakukan adalah dengan
memberikan ambience yang nyaman dan terbuka
pada ruangan kerja. Sekat yang ada diantara
pegawai kami lepas dan biarkan satu dan antara
lainnya mudah berhadapan, berbicara, dan
bertukar informasi.

Tips # 3. PERKUAT SINERGI
Enviromental
scanning
yang
dilakukan
mengharuskan kami untuk memperkuat sinergi.
Tujuan terbesar kami bukanlah PT.TIM, melainkan
kesuksesan dalam pencapain laba PT.TIMAH.
Bagaimana PT.TIMAH terus dapat sustain,
bagaimana PT.TIM bersama sama anak
perusahaan lainnya dapat berkolaborasi dan
saling mengisi antar gap satu dan lainnya.
Sebagai langkah awal, kami memperkuat sinergi
dengan program meningkatkan kapabilitas sdm
PT.TIM melalui kegiatan sharing sesson yang
mendatangkan
spesialis
dibidangnya
dari
PT.TIMAH, anak perusahaan lainnya, direksi direksi terdahulu dan praktisi lainnya. Kami juga
mencoba
untuk
merangkul
stakeholder
pemerintahan baik pusat dan daerah.

Dalam memperkuat komunikasi juga, kami
menyediakan forum diskusi harian, grup kerja, dan
kegiatan worklife balance seperti: memanah, tenis
meja, olahraga setiap hari jumat. Komunikasi juga
diperkuat dengan membuat sendiri website kami
dengan kreatifitas insan PT.TIM, dan semuanya
gratis. (Sekadar info, biasanya membuat website
perusahaan membutuhkan biaya besar).
Silo-silo yang ada juga perlahan di kikis dengan
menyerukan sistem kerja yang AGILE, artinya
mau membantu pekerjaan teman lain, mau ikut
ambil bagian dalam memecahkan masalah,
transparan, tidak saling menyalahkan, dan sistem
kerja partner. Seluruh pekerjaan yang bersifat
cross function / cross utilization dikemas dalam
bentuk reward pada saat penilaian. Sehingga
insan PT.TIM lebih termotivasi.

Tips # 5. ROOT CAUSE ANALYSIS dengan
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Kok susah yah ??, Abis ini ngerjain apa ya??,
Habis ini harus kemana??

Tips # 4. MEMAKSIMALKAN KOMUNIKASI
hindari SILO

Pertanyaan - pertanyaan tersebut sudah biasa
muncul pada setiap pegawai yang diberi
assignment pekerjaan dengan challenge berupa
deadline yang terasa singkat serta anggaran yang
terbatas.

Suatu hal yang kelihatan ringan namun sulit untuk
dilakukan
adalah
berkomunikasi
dan
menghilangkan silo. Pekerjaan yang kelihatan
hetic, sibuk, target yang menantang, cenderung
membuat pegawai pada perusahaan frustasi dan
emosional. Hal tersebut berdampak pada

Hal yang harus dilakukan adalah root cause
analysis dengan bantuan work breakdown
structure. Artinya, setiap assignment di analisis
secara mendalam dengan membagi pekerjaan
dari level terbesar hingga rincian yang dapat
diterjemahkan dalam hari per hari. Root cause
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juga berbicara tentang siapa yang pantas untuk
mengerjakan pekerjaan yang sudah dirinci
tersebut, biasa hal ini disebut juga the right man in
the right place. Namun jangan lupa untuk memberi
apa saja yang menjadi ekspektasi perusahaan dan
apa saja yang menjadi enablers mereka. Dan
yang terakhir adalah pekerjaan yang banyak akan
terasa ringan dengan ke ikut sertaan direksi dalam
memberi supervisi, mengayomi, dan tidak bossy.

Sekilas INVEST PEDIA (Galeri SIngkat PT.TIM)

WORK LIFE BALANCE

Tips # 6. PERTAJAM BISNIS dengan KPI
Bisnis yang terukur dan sesuai dengan arahan
PT.TIMAH sangat diperlukan. Kami menjembatani
antara ekspektasi pemegang saham, direksi,
dengan menyusun KPI (key performance
indicator) sehingga pekerjaan mudah untuk
dikerjakan dan dimonitoring sesuai target yang
ditetapkan.
KPI sendiri disusun dengan sumber sasaran
PT.TIMAH, sasaran PT.TIM, fungsi pokok
divisi/unit, dan insiatif perbaikan bisnis. KPI sendiri
terbagi atas 3 type yaitu KPI exact, KPI approach,
dan KPI aktivitas. Sebagai ilustrasi, apabila
seseorang ingin menurunkan berat badan, maka
yang disebut KPI exact adalah berat badan turun
dengan ukuran dari 70 kg menjadi 60 kg. KPI
approach, adalah berat badan turun dengan
pendekatan ukuran lubang tali pinggang yang
semula 10 menjadi 7. Dan yang terakhir KPI
aktivitas adalah berat badan turun 10 kg dengan
berlari mengelilingi lapangan bola sebanyak 10
kali.

PENAMBANGAN

SHARING SESSION

KERJASAMA BISNIS

KPI mampu untuk membuat insan PT.TIM bekerja
lebih optimal dan tidak ada kata untuk ber santai.
Karena setiap output harus sesuai dengan
momentum, time to market, dan tidak perlu
menunggu untuk sempurna, kita selalu coba
dengan try and error.

Jl. Teuku Cik Ditiro 56A Menteng, Jakarta Pusat 10310, info: website: pttim.co.id

