
siakan jasa keuangan di pasar 
kami sendiri. Kami memegang 
teguh nilai inti TIGER, yang di-
terapkan tidak hanya di dalam 
lingkungan kerja, tapi juga da-
lam melayani seluruh nasabah. 
Tujuan kami meningkatkan ke-
percayaan para stakeholders 
kepada kami.

Misalnya, berbeda dengan 
bank syariah pada umumnya, 
mengenakan penutup kepala 
(jilbab) bagi karyawan perem-
puan di MSI bukan sesuatu yang 
mutlak. Sebab, bagi kami, pa-
ling penting menjalankan bisnis 
sesuai kaidah hukum Islam. 
Toh, nilai ekonomi dari prinsip 
syariah ini yang dicari nasabah.

Di sisi lain, kami sedang ber-
usaha keras memperbaiki kon-
disi internal, struktural, maupun 
strategi bisnis MSI. Perubahan 
struktur organisasi yang baru 
diharapkan bisa membawa se-
mangat kerja baru. Kami juga 
berupaya merekrut tenaga ahli 
dan sumberdaya baru untuk 
mendukung perkembangan 
bisnis MSI di masa depan.

Hal tersebut dilakukan untuk 
memenuhi aturan BI. Jadi, MSI 
akan memperluas jaringan kan-
tor layanan mulai tahun ini. Pe-
nambahan jaringan kantor ini 
juga bertujuan menambah jum-
lah nasabah dan DPK.

Tak hanya itu, kami akan le-
bih rajin menyalurkan pembia-
yaan rupiah, serta menggarap 
sektor pembiayaan di luar fokus 
perusahaan saat ini, yakni ma-
nufaktur, financial services, 
listrik, gas, dan air. Pembiayaan 
di sektor pertanian dan infra-
struktur tak kalah menjanjikan. 
Upaya lain adalah menjaga ra-
sio-rasio keuangan agar sejalan 
dengan ketentuan regulator.

Saling bergandengan
Pesaing kami tidak hanya 

bank syariah, melainkan juga 
bank-bank umum. Maklum, 
target pasar MSI spesifik me-
nyasar nasabah korporasi. Dari 
total 11 bank syariah dan 24 
unit usaha syariah di Indonesia 

saat ini, cuma MSI yang fokus 
menggarap nasabah korporat. 
Tapi, bank-bank konvensional 
papan atas hingga menengah 
juga mengincar nasabah korpo-
rat. Mereka menawarkan layan-
an dan nilai ekonomi yang tak 
kalah menarik.

Meski begitu, kami tidak ber-
kecil hati. Salah satu strategi 
kami merangkul nasabah kor-
porat adalah menyediakan pro-
duk yang beragam. Kami juga 
mengenal cross border transac-
tion alias fasilitas pendanaan 
dan non-pendanaan dalam pem-
biayaan perdagangan, seperti 
letter of credit iB, bank garansi, 
dan pembiayaan ekspor-impor.

Hasilnya, bisnis kami terus 
meningkat dari tahun ke tahun. 
Bahkan, pertumbuhannya nya-
ris sejalan dengan pertumbuhan 
industri perbankan syariah 
yang naik rata-rata 40% dalam 
tiga tahun terakhir. Pertumbuh-
an ini bisa dipertahankan bila 
sesama pelaku perbankan sya-
riah terus bergandengan tangan 
menciptakan iklim usaha yang 
sehat. Maklum, MSI mustahil 
jadi terdepan tanpa iklim yang 
sehat dan dukungan industri. 

Untuk mendongkrak penetra-
si, sebetulnya pelaku industri 
dapat bahu-membahu melaku-
kan sindikasi laiknya sindikasi 
kredit yang dilakukan oleh 
bank-bank konvensional. Sela-
ma ini, MSI banyak melakukan 
sindikasi pembiayaan dengan 
grup dan anak usaha grup lain, 
termasuk beberapa bank lain. 
Harapannya, ke depan, kerjasa-
ma ini bisa terjalin dengan lebih 
banyak pelaku. 

Upaya lainnya adalah pelaku 
industri bersama-sama melahir-
kan produk syariah agar lebih 
beragam dan berdaya saing, 
dengan tetap memperhatikan 
prinsip-prinsip syariah serta 
standar internasional.

MSI juga harus seirama de-
ngan regulator. Konkretnya, 
sebagai contoh, kami menjalan-
kan bisnis sesuai aturan main 
BI tanpa mengesampingkan 
prinsip-prinsip syariah. o

Sebagai Presiden Direktur 
Maybank Syariah Indonesia 

(MSI), Norfadelizan Abdul 
Rahman adalah pendatang 
baru di industri perbankan. 
Maklum, selama 19 tahun, pria 
ini menghabiskan waktunya di 
bisnis investment banking, trea-
sury, dan sektor korporasi. Ia 
juga sempat mengepalai Divisi 
Pengembangan Produk dan 
Pasar di bursa Malaysia sela-
ma lebih enam tahun. 

Baru pada Januari 2013, 
pria lulusan Charles Sturt Uni-
versity of Australia ini didapuk 
sebagai nakhoda MSI dan me-
ngantongi izin Bank Indonesia 
sekitar dua bulan lalu. Alhasil, 
tak mudah bagi Norfadelizan 
memimpin bank campuran 
berstatus bank umum syariah 
milik Maybank Group asal 
Malaysia tersebut. “Butuh lebih 
dari sekadar tanggungjawab, 
tapi juga komitmen,” katanya.

Dalam memimpin MSI, dia 
juga harus beradaptasi dengan 
lingkungan baru di Jakarta. Ia 
perlu mempelajari budaya ker-
ja, kolega, dan lingkungan so-

sial di Indonesia.
Toh, Norfadelizan tidak mau 

meninggalkan kegemarannya 
berbeladiri meski tengah me-
numpang hidup di Jakarta. “Di 
sela-sela rutinitas, saya berlatih 
aikido,” kata pria kelahiran  
24 November 1966 ini. 

Setidaknya satu kali dalam 
sepekan, dia berlatih ilmu bela-
diri asal Jepang tersebut di ru-
ang serbaguna di kantor MSI. 
Bahkan, dia khusus menyewa 
instruktur lokal dan mengajak 
beberapa karyawan MSI turut 
berlatih aikido.  

Selain aikido, Norfadelizan 
sudah lebih dahulu mengge-
mari olahraga karate. Tak he-
ran jika penyuka makanan Je-
pang ini sudah menyandang 
ban hitam.

Ayah dua orang anak ini 
memang menyukai hobi yang 
agak berbau ekstrem. Selain 
memiliki hobi ilmu beladiri, dia 
menggemari permainan simu-
lasi perang militer dan air-
softgun. “Lewat permainan itu, 
saya dapat mengadu strategi,” 
ungkapnya.                             o

Gemar Aikido di Ruang 
Serbaguna Kantor 

Dua puluh tahun lalu, ke-
pemimpinan global atau 
global leadership (GL) 

mungkin tidaklah menjadi se-
buah kebutuhan yang mende-
sak. Tapi, sekarang, menjadi 
pemimpin global merupakan 
suatu kebutuhan tersendiri.

Seorang pemimpin global 
bukan semata-mata memiliki 
deksteritas global yang tinggi, 
namun juga mampu mengga-
bungkan berbagai sumberdaya 
alam (SDA) dan sumberdaya 
manusia (SDM) ke dalam suatu 
proyek, produk, maupun  
suatu program.

Seorang global leadership 
mampu menemukan solusi lin-
tas negara, kultur, dan organi-
sasi. Mereka mempunyai visi 
yang diinspirasi oleh berbagai 
masalah global, termasuk oleh 
berbagai ketimpangan dan keti-
dakadilan sosial. Mereka juga 
mampu menganalisis keadaan 
politik dan ekonomi makro sua-
tu wilayah beserta efek-efeknya 
terhadap wilayah-wilayah dan 
industri-industri tertentu. 

Jadi, di sini global leadership 
merupakan seorang pemimpin 
yang memiliki deksteritas tinggi 
dalam lingkup mikro serta 
memiliki kemampuan 
menggabungkan berba-
gai unsur makro seba-
gai motor suatu bisnis 
atau organisasi nirla-
ba. Karakteristik 
utama seorang glo-
bal leadership ada-
lah kemampuan 
mengambil kepu-
tusan dan mem-
berikan solusi 
global dalam kon-
teks supply chain, 
sumberdaya manu-
sia, know-how, dan 
kapital.

Saat ini, sudah bukan 
zamannya lagi Amerika Se-
rikat (AS) dan Inggris Raya se-
bagai pemegang kunci produk-
produk penting dunia. Terma-
suk, sudah bukan lagi zaman 
VOC seperti dulu, yaitu manaje-
men terpusat yang memegang 
kekuasaan utama.

Sebagai contoh, Jaguar dimi-
liki oleh India dan pabrik semi-
konduktor tercanggih di dunia 
berada di Taiwan. Sedangkan 
pusat produksi panel energi 
surya terletak di China Daratan 
dan Embraer di Brasil adalah 
kompetitor produsen aviasi 
Boeing dan Airbus.  

Dalam buku bertajuk Being 
Global: How to Think, Act, and 
Lead in a Transformed World 
oleh Angel Cabrera dan Grego-
ry Unruh, dibahas betapa inves-
tasi-investasi di seluruh dunia 
saling bersilangan antara nega-
ra-negara berkembang dengan 
negara-negara maju. Batas di 
mana “penginvestasi” dan “pe-
nerima investasi” tidak bisa dili-
hat semata-mata “negara maju 
sebagai pemberi investasi” dan 
“negara berkembang sebagai 
penerima investasi”.

Ekonom David Ricardo, yang 

menelurkan gagasan tentang 
“comparative advantage” ta-
hun 1817 silam, dikenal dengan 
dokumentasinya tentang hu-
bungan pasar dengan pertum-
buhan ekonomi dan inovasi 
teknologi. Hal ini tentu saja 
membawa berbagai masalah 
baru yang lebih ekstrem dan ti-
dak terpikirkan sebelumnya, 
seperti distribusi kekayaan 
yang semakin tidak merata.

India mempunyai 55 orang 
miliarder USD (billionaires), 
namun juga 400 juta orang yang 
h i -

dup dengan duit US$ 1,25 per 
hari. Di AS, hanya 1% pendu-
duknya yang berpenghasilan di 
atas US$ 1,5 juta per tahun. Se-
mentara sisanya sebanyak 99% 
berpenghasilan jauh di bawah 
jumlah tersebut.

Dalam label produk, misalnya 
“made in xyz” tidak berarti 
100% produk tersebut buatan 
XYZ. Negara yang tertera di la-
bel hanya merupakan negara 
terakhir yang menggabungkan 
semua bagian produk tersebut. 
Misalnya sepotong blus wanita, 
kainnya berasal dari India, rit-

sletingnya dari China, dan be-
nangnya dari Meksiko. Keselu-
ruhan bagian-bagian itu disam-
bung dan dijahit di AS. Jadilah 
pakaian itu “Made in USA”.

Ekosistem ekonomi
Ekonomi global juga sangat 

dirasakan ketika gelembung 
bisnis properti di AS meletus 
tahun 2007, sehingga terjadi 
keruntuhan masif dunia finansi-
al pada setahun kemudian. Se-
sungguhnya ini adalah masalah 
domestik AS namun mempe-
ngaruhi ekonomi dunia sedemi-
kian rupa hingga ke Islandia 
dan Belgia serta seluruh Uni 
Eropa, bahkan China.

Bencana alam gempa dan 
tsunami di Jepang tahun 2011 
menggetarkan reaktor nuklir 
Fukushima yang juga berdam-
pak secara global. Berbagai 
masalah di belahan dunia lain 
sangat besar dampaknya terha-
dap aneka ekosistem ekonomi.

Nah, global leadership mem-
buka mata dan pikiran dengan 
kemampuan memberikan 
“shared values”. Istilah ini digu-. Istilah ini digu-

nakan oleh Michael Porter, 
profesor manajemen di 

Harvard Business 
School. Pandangan-
nya itu bertentangan 
dengan pikiran Mil-
ton Friedman yang 
hanya memperhati-
kan kepentingan 

profit. Bisnis dan 
pemerintah dengan 

berbagai kebijakan 
publiknya idealnya 
berjalan paralel. De-
ngan kata lain, hal 

tersebut tidak merugi-
kan kepentingan sosial 

orang banyak.
Bisnis memerlukan 

konsumen dan konsumen 
perlu dijaga kesejahteraannya. 
Berbagai kolaborasi antara bis-
nis, pemerintah, dan sektor so-
sial semestinya bisa berjalan 
tanpa saling merugikan, bahkan 
saling memberikan kesempat-
an. Makanya, sebagai global le-
adership, kolaborasi global 
perlu memperhatikan faktor-
faktor itu. 

Dibabatnya hutan tropis di 
Kalimantan yang merupakan 
paru-paru dunia, mempunyai 
efek global. Demikian pula de-
ngan kebakaran hutan yang 
menyebabkan banyak pendu-
duk Singapura dan Malaysia 
mengalami masalah pernapas-
an. Belum lagi sumberdaya 
alam yang kian merosot meng-
ingat eksploitasi besar-besaran. 
Seorang global leadership bisa 
mengantisipasi masalah-masa-
lah yang menimbulkan efek 
jangka pendek dan panjang.

Zero-sum game bukan lagi 
merupakan tujuan dan akhir. 
Semua ada siklus dan bisa ber-
kesinambungan dan diperbaha-
rui. Pola pikir yang bisa mener-
jemahkan kompleksitas dunia 
global merupakan inti dari glo-
bal leadership. o

Menjadi        
Global Leader

Jennie S. Bev 
Penulis, pengajar, dan pengusaha 
yang bermukim di Santa Clara, 
Amerika Serikat

Investasi di 
seluruh dunia 
bersilangan 

antara negara 
maju dengan 

negara 
berkembang.  
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