CEO
siakan jasa keuangan di pasar
kami sendiri. Kami memegang
teguh nilai inti TIGER, yang diterapkan tidak hanya di dalam
lingkungan kerja, tapi juga dalam melayani seluruh nasabah.
Tujuan kami meningkatkan kepercayaan para stakeholders
kepada kami.
Misalnya, berbeda dengan
bank syariah pada umumnya,
mengenakan penutup kepala
(jilbab) bagi karyawan perempuan di MSI bukan sesuatu yang
mutlak. Sebab, bagi kami, paling penting menjalankan bisnis
sesuai kaidah hukum Islam.
Toh, nilai ekonomi dari prinsip
syariah ini yang dicari nasabah.
Di sisi lain, kami sedang berusaha keras memperbaiki kondisi internal, struktural, maupun
strategi bisnis MSI. Perubahan
struktur organisasi yang baru
diharapkan bisa membawa semangat 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 kantor layanan mulai tahun ini. Penambahan jaringan kantor ini
juga bertujuan menambah jumlah nasabah dan DPK.
Tak hanya itu, kami akan lebih rajin menyalurkan pembiayaan rupiah, serta menggarap
sektor pembiayaan di luar fokus
perusahaan saat ini, yakni manufaktur, financial services,
listrik, gas, dan air. Pembiayaan
di sektor pertanian dan infrastruktur tak kalah menjanjikan.
Upaya lain adalah menjaga rasio-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 menyasar nasabah korporasi. Dari
total 11 bank syariah dan 24
unit usaha syariah di Indonesia
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saat ini, cuma MSI yang fokus
menggarap nasabah korporat.
Tapi, bank-bank konvensional
papan atas hingga menengah
juga mengincar nasabah korporat. Mereka menawarkan layanan dan nilai ekonomi yang tak
kalah menarik.
Meski begitu, kami tidak berkecil hati. Salah satu strategi
kami merangkul nasabah korporat adalah menyediakan produk yang beragam. Kami juga
mengenal cross border transaction alias fasilitas pendanaan
dan non-pendanaan dalam pembiayaan perdagangan, seperti
letter of credit iB, bank garansi,
dan pembiayaan ekspor-impor.
Hasilnya, bisnis kami terus
meningkat dari tahun ke tahun.
Bahkan, pertumbuhannya nyaris sejalan dengan pertumbuhan
industri perbankan syariah
yang naik rata-rata 40% dalam
tiga tahun terakhir. Pertumbuhan ini bisa dipertahankan bila
sesama pelaku perbankan syariah terus bergandengan tangan
menciptakan iklim usaha yang
sehat. Maklum, MSI mustahil
jadi terdepan tanpa iklim yang
sehat dan dukungan industri.
Untuk mendongkrak penetrasi, sebetulnya pelaku industri
dapat bahu-membahu melakukan sindikasi laiknya sindikasi
kredit yang dilakukan oleh
bank-bank konvensional. Selama ini, MSI banyak melakukan
sindikasi pembiayaan dengan
grup dan anak usaha grup lain,
termasuk beberapa bank lain.
Harapannya, ke depan, kerjasama ini bisa terjalin dengan lebih
banyak pelaku.
Upaya lainnya adalah pelaku
industri bersama-sama melahirkan produk syariah agar lebih
beragam dan berdaya saing,
dengan tetap memperhatikan
prinsip-prinsip syariah serta
standar internasional.
MSI juga harus seirama dengan regulator. Konkretnya,
sebagai contoh, kami menjalankan bisnis sesuai aturan main
BI tanpa mengesampingkan
prinsip-prinsip syariah.
o

Gemar Aikido di Ruang
Serbaguna Kantor

S

ebagai 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, treasury, dan sektor korporasi. Ia
juga sempat mengepalai Divisi
Pengembangan Produk dan
Pasar di bursa Malaysia selama lebih enam tahun.
Baru pada Januari 2013,
pria lulusan Charles Sturt University of Australia ini didapuk
sebagai nakhoda MSI dan mengantongi 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 kerja, kolega, dan lingkungan so-

sial di Indonesia.
Toh, Norfadelizan tidak mau
meninggalkan kegemarannya
berbeladiri meski tengah menumpang 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 beladiri asal Jepang tersebut di ruang serbaguna di kantor MSI.
Bahkan, dia khusus menyewa
instruktur lokal dan mengajak
beberapa karyawan MSI turut
berlatih aikido.
Selain aikido, Norfadelizan
sudah lebih dahulu menggemari olahraga karate. Tak heran jika penyuka makanan Jepang 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 simulasi perang militer dan airsoftgun. “Lewat permainan itu,
saya dapat mengadu strategi,”
ungkapnya.
o
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Menjadi
Global Leader
D

ua puluh tahun lalu, kepemimpinan global atau
global leadership (GL)
mungkin tidaklah menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Tapi, sekarang, menjadi
pemimpin global merupakan
suatu kebutuhan tersendiri.
Seorang pemimpin global
bukan semata-mata memiliki
deksteritas global yang tinggi,
namun juga mampu menggabungkan berbagai sumberdaya
alam (SDA) dan sumberdaya
manusia (SDM) ke dalam suatu
proyek, produk, maupun
suatu program.
Seorang global leadership
mampu menemukan solusi lintas negara, kultur, dan organisasi. Mereka mempunyai visi
yang diinspirasi oleh berbagai
masalah global, termasuk oleh
berbagai ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Mereka juga
mampu menganalisis keadaan
politik dan ekonomi makro suatu 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 berbagai unsur makro sebagai motor suatu bisnis
atau organisasi nirlaba. Karakteristik
utama seorang global leadership adalah kemampuan
mengambil keputusan dan memberikan solusi
global dalam konteks supply chain,
sumberdaya manusia, know-how, dan
kapital.
Saat ini, sudah bukan
zamannya lagi Amerika Serikat (AS) dan Inggris Raya sebagai pemegang kunci produkproduk penting dunia. Termasuk, sudah bukan lagi zaman
VOC seperti dulu, yaitu manajemen terpusat yang memegang
kekuasaan utama.
Sebagai contoh, Jaguar dimiliki oleh India dan pabrik semikonduktor 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 Gregory Unruh, dibahas betapa investasi-investasi di seluruh dunia
saling bersilangan antara negara-negara berkembang dengan
negara-negara maju. Batas di
mana “penginvestasi” dan “penerima investasi” tidak bisa dilihat semata-mata “negara maju
sebagai pemberi investasi” dan
“negara berkembang sebagai
penerima investasi”.
Ekonom David Ricardo, yang

sletingnya dari China, dan benangnya dari Meksiko. Keseluruhan bagian-bagian itu disambung dan dijahit di AS. Jadilah
pakaian itu “Made in USA”.

Ekosistem ekonomi

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

menelurkan gagasan tentang
“comparative advantage” tahun 1817 silam, dikenal dengan
dokumentasinya tentang hubungan pasar dengan pertumbuhan ekonomi dan inovasi
teknologi. Hal ini tentu saja
membawa berbagai masalah
baru yang lebih ekstrem dan tidak terpikirkan sebelumnya,
seperti distribusi kekayaan
yang semakin tidak merata.
India mempunyai 55 orang
miliarder USD (billionaires),
namun juga 400 juta orang yang
hi-

Investasi di
seluruh dunia
bersilangan
antara negara
maju dengan
negara
berkembang.

dup dengan duit US$ 1,25 per
hari. Di AS, hanya 1% penduduknya yang berpenghasilan di
atas US$ 1,5 juta per tahun. Sementara 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 label hanya merupakan negara
terakhir yang menggabungkan
semua bagian produk tersebut.
Misalnya sepotong blus wanita,
kainnya berasal dari India, rit-

Ekonomi global juga sangat
dirasakan ketika gelembung
bisnis properti di AS meletus
tahun 2007, sehingga terjadi
keruntuhan masif dunia finansial pada setahun kemudian. Sesungguhnya ini adalah masalah
domestik AS namun mempengaruhi ekonomi dunia sedemikian 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 berdampak secara global. Berbagai
masalah di belahan dunia lain
sangat besar dampaknya terhadap aneka ekosistem ekonomi.
Nah, global leadership membuka mata dan pikiran dengan
kemampuan memberika n�
“shared values”�������������������
. Istilah ini digunakan oleh Michael Porter,
profesor manajemen di
Harvard Business
School. Pandangannya itu bertentangan
dengan pikiran Milton Friedman yang
hanya memperhatikan kepentingan
profit. Bisnis dan
pemerintah dengan
berbagai kebijakan
publiknya idealnya
berjalan paralel. Dengan kata lain, hal
tersebut tidak merugikan kepentingan sosial
orang banyak.
Bisnis memerlukan
konsumen dan konsumen
perlu dijaga kesejahteraannya.
Berbagai kolaborasi antara bisnis, pemerintah, dan sektor sosial semestinya bisa berjalan
tanpa saling merugikan, bahkan
saling memberikan kesempatan. Makanya, sebagai global leadership, kolaborasi global
perlu memperhatikan faktorfaktor itu.
Dibabatnya hutan tropis di
Kalimantan yang merupakan
paru-paru dunia, mempunyai
efek global. Demikian pula dengan kebakaran hutan yang
menyebabkan banyak penduduk Singapura dan Malaysia
mengalami masalah pernapasan. Belum lagi sumberdaya
alam yang kian merosot mengingat eksploitasi besar-besaran.
Seorang global leadership bisa
mengantisipasi masalah-masalah yang menimbulkan efek
jangka pendek dan panjang.
Zero-sum game bukan lagi
merupakan tujuan dan akhir.
Semua ada siklus dan bisa berkesinambungan dan diperbaharui. Pola pikir yang bisa menerjemahkan kompleksitas dunia
global merupakan inti dari global leadership.
o

