
lah pas. Ada budaya dan skala 
ekonomi yang berbeda.

Satu hal dari pasar modal In-
donesia yang saya kagumi ada-
lah soal ketahanan. Resistensi 
Indonesia terhadap krisis, saya 
rasa jauh lebih bagus ketimbang 
negara lain. Ini berkat pembela-
jaran yang hebat dari krisis 
moneter tahun 1998. Lihat saja 
saat krisis finansial tahun 2008, 
di mana banyak negara sedang 
bergulat untuk menyelamatkan 
ekonominya, Indonesia justru 
tidak terlalu bergejolak. Ini 
menjadi salah satu kekuatan 
Indonesia yang mampu menarik 
banyak investor asing. Resis-
tensi itu menjadi kekuatan serta 
karakteristik tersendiri dari pa-
sar modal Indonesia.

Tapi, seiring berjalannya 
waktu dan dengan semakin 
berkembangnya sistem pasar 
modalnya, Indonesia dengan 
didukung oleh kekayaan alam 
yang sangat berlimpah bisa 
menjadi negara yang sangat 
berpengaruh di Asia.

Kembali berjaya

Nah, tujuan utama saya seba-
gai orang nomor satu di KDB 
Daewoo Securities Indonesia 
adalah menjadikan perusahaan 
ini mapan dan terdepan dalam 
bisnis sekuritas. Tentu, kami 
punya peluang untuk mewujud-
kan rencana tersebut.

Apalagi, selagi masih berna-
ma E-Trading Securities, per-
usahaan kami pernah menjadi 
pemimpin dalam online tra-
ding. Ketika itu, manajemen 
lama memperkenalkan home 
online trading system (HOTS). 
Sistem ini pada dasarnya me-
motong biaya atau fee dan me-
mungkinkan investor untuk 
bertransaksi secara online de-
ngan aman lagi nyaman. 

Sistem tersebut sedari awal 
memang dibawa ke KDB Dae-
woo Securities Indonesia. Saya 
masih terus mengembangkan 
sistem tersebut agar bisa terus 
tetap menjadi pilihan nasabah 

kami. Yang terbaru, kami baru 
meluncurkan HOTS varian 3.0 
awal tahun ini. Dalam versi te-
ranyar itu, investor tidak harus 
berada di depan komputer su-
paya bisa bertransaksi. Namun, 
cukup dengan telepon pintar 
(smartphone), investor juga 
bisa melakukan trading.

Toh, secanggih apapun sis-
tem, tetap saja hanya sebagai 
perantara. Untuk itu, selain 
mengandalkan sistem, saya 
juga mengandalkan sumber 
daya manusia dengan memper-
kerjakan orang-orang yang su-
dah senior di pasar modal. De-
ngan cara ini, saya berharap 
KDB Daewoo Securities Indo-
nesia bisa menjangkau lebih 
banyak investor dan trader.

Saya juga memberikan perha-
tian yang lebih pada produk 
pasar modal. Selama ini produk 
pasar modal Indonesia belum 
berkembang pesat, walaupun 
regulator memberikan perhati-
an yang cukup besar pada pe-
ngembangan produk dan pen-
dalaman pasar modal. Ini bisa 
kita lihat dalam 35 paket stimu-
lus kebijakan yang diluncurkan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
belum lama ini. Stimulus itu 
memang mengantisipasi per-
lambatan ekonomi di dalam 
negeri. Tapi, stimulus itu juga 
bisa memperdalam pasar ke-
uangan dan menarik minat in-
vestasi lebih besar lagi. 

Dengan stimulus dan dukung-
an investor, perlu dipikirkan 
produk-produk yang bisa men-
jamin investasi selama 20 tahun 
hingga 30 tahun. Selama lima 
tahun terakhir, harga properti 
Indonesia makin lama makin 
naik. Hal ini membuat orang-
orang kaya di Indonesia selama 
lima tahun belakangan hanya 
melirik pasar modal, tidak 
membidiknya. Jika produk-pro-
duk yang menjamin investasi 
selama puluhan tahun ini ada di 
pasar, saya yakin bisnis pasar 
modal akan kembali bergairah 
dan jual-beli produk pasar ke-
uangan melalui perusahaan se-
kuritas kian besar lagi.            o

Sebagai pehobi traveling, Ryoo Sung Choon tidak melewatkan 
kesempatan begitu menginjakkan kaki di Indonesia. Sejauh ini ia 
sudah jalan-jalan ke Bandung, Malang, dan Bali. Tapi, Malang 
mendapat tempat yang khusus di hati pria kelahiran 3 September 
1964 ini. Soalnya, dia sempat menyambangi Gunung Bromo. 
Tempat wisata itu sangat berkesan lantaran dia teringat dengan 
alam di Korea Selatan yang menurutnya mirip. Sehingga, keber-
adaan alam yang sedikit banyak mirip dengan Negeri Ginseng 
mampu mengobati rasa rindu kampung halaman.

Sayang, karena kesibukannya sebagai Presiden Direktur KDB 
Daewoo Securities Indonesia membuat Ryoo terpaksa mengu-
rungkan niatnya untuk traveling ke daerah lain di Indonesia. 
Alhasil, di waktu senggang, dia hanya menghabiskan waktu de-
ngan olahraga di sebuah pusat kebugaran yang ada di aparte-
mennya. Selain berolahraga, ia juga membunuh waktu luangnya 
dengan membaca buku tentang budaya dan sejarah Indonesia. 
“Karena Indonesia merupakan negara pertama saya bekerja 
dalam waktu lama di luar Korea, makanya saya jadi begitu ingin 
mengenal segala aspek soal negeri ini," ujarnya.

Dan, Ryoo memendam mimpi untuk melakukan penjelajahan 
ke bagian Timur Indonesia yang ia dengar sangat indah. 
Makanya, ketika mendengar nama Raja Ampat, wajahnya lang-
sung sumringah. Pasalnya, reputasi salah satu taman laut terin-
dah di dunia tersebut rupanya telah sampai di Korea.

Hal lain yang Ryoo kagumi dari Indonesia adalah demokrasi 
dan terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI. Ia 
mengaku tercengang tatkala mengetahui Presiden terpilih 
Indonesia adalah seorang "tukang kayu". Selain itu, dia sungguh 
heran gara-gara Jokowi menggapai puncak kepemimpinan da-
lam waktu yang relatif singkat. Ryoo pun mengacungi dua jempol 
karena di Korea hal itu belum tentu bisa terjadi.                        o

Kagum Alam dan 
Demokrasi Indonesia

Kapitalisme 
Berkesadaran

Kapitalisme adalah mesin 
pencetak uang yang jitu. 
Secara sistematis, kon-

sumen dibuat tergiur pada ber-
bagai produk. Dari research 
and development (R & D) hing-
ga para professional marketers 
mempunyai satu gol: menjual 
sebanyak mungkin dalam wak-
tu sesingkat mungkin dan de-
ngan biaya seminimal mungkin. 
Begitu membuka mata di pagi 
hari sampai menutup mata di 
malam hari, Anda terekspos 
dengan ribuan produk yang 
merangsang berbagai desakan 
hati untuk membeli. 

Deskripsi seperti di atas me-
mang masih sering digunakan, 
terutama di antara para pebis-
nis yang tidak memedulikan 
bagaimana keadaan dunia dan 
umat manusia dalam beberapa 
dekade di muka. Dan bagi para 
penganut Hayek dan Friedman, 
ini tidak terbayangkan karena 
bukankah tanggung jawab para 
pebisnis adalah terhadap para 
pemegang saham? 

Co-founder raksasa retail 
produk organik John Mackey 
dan profesor Conscious Capita-
lism di Babson College Raj Si-
sodia dalam buku mereka Con-
scious Capitalism: Liberating 
the Heroic Spirit of Business 
berargumen, korporasi sangat 
berperan dalam membentuk 
dunia dan peradaban, termasuk 
segala bentuk kekurangan dan 
hal-hal negatif. Dan, di tangan 
korporasi pula perbaikan ling-
kungan dan berbagai masalah 
kemanusiaan bisa diatasi. 

Program corporate social 
responsibility (CSR) bukan 
satu-satunya jalan. Perlu disa-
dari bahwa CSR yang sesekali 
atau hanya sebagian kecil dari 
anggaran operasional tidak cu-
kup untuk memperbaiki keru-
sakan-kerusakan alam dan per-
adaban yang telah terjadi ratus-
a n  t a h u n .  C S R  y a n g 
sesungguhnya mempunyai di-
mensi jauh lebih dalam, yaitu 
segala sumber materi produksi, 
sumber daya manusia, dan pro-
perti tempat bekerja harus be-
bas dari berbagai bentuk tekan-
an terhadap sesama manusia, 
lingkungan, serta masa depan 
yang berkesinambungan. 

Empat prinsip kapitalisme 
berkesadaran adalah: memiliki 
tujuan yang lebih besar, integra-
si stakeholder, kepemimpinan 
berkesadaran, dan kesadaran 

akan kultur dan manajemen. 
Dengan kata lain, seorang pe-
bisnis perlu mempunyai kesa-
daran bahwa setiap keputusan 
bisnisnya punya akibat positif 
dan negatif, baik jangka pendek 
maupun jangka panjang, bagi 
korporasi, stakeholder, dan se-
luruh peradaban manusia.

Seorang chief executive offi-
cer (CEO) korporasi perlu 
mempunyai kesadaran akan 
kemanusiaan yang jauh melebi-
hi orang lain pada umumnya, 
baik dalam hal kualitas maupun 
kuantitas. Sehingga, ia mampu 
memimpin perusahaan untuk 
kebaikan dan perbaikan per-
adaban manusia.

Spirit heroik

Korporasi-korporasi raksasa 
yang bangkrut, seperti Enron, 
WorldCom, Kmart, dan Kodak, 
hanya berfokus pada keuntung-
an jangka pendek yang ditun-
jukkan oleh profit dalam pem-
bukuan. Overleveraging di era 
pra- 2008 telah membawa kega-
galan besar bagi Fannie Mae, 
Bear Sterns, Lehman Brothers, 
Countrywide, dan lainnya. Lobi-
lobi Citigroup di Washington 

juga dikenal sangat berpenga-
ruh terhadap kebijakan finansi-
al Amerika Serikat (AS), terma-
suk resesi besar terakhir.

Sosialisme juga bukanlah 
satu-satunya jawaban dari kapi-
talisme. Konsep kapitalisme 
bisa dan harus direvisi. Dengan 
kapitalisme, kompetisi semesti-
nya bisa berjalan secara positif, 
sepanjang berbagai insentif dan 
intelektualitas diinternalisasi. 
Dan, revisi dengan berbagai 
optimalisasi perlu ditekankan, 
seperti upah buruh sesuai biaya 
hidup wajar, welfare budget 
pemerintah, persentase partisi-
pasi badan usaha milik negara 
(BUMN) dalam produk domes-
tik nasional (PDB) nasional, 
penerapan pajak dengan go-
longan yang tepat, serta kontrol 
ketat terhadap industri keuang-
an dan perbankan. 

Konsep kapitalisme tradiso-
nal mengenal tiga elemen yaitu 
bisnis, planet, dan masyarakat 
(atau peradaban dalam istilah 
penulis) saling berpotongan. 
Jadi, ada bagian-bagian yang ti-
dak overlap dan berdiri sendiri 
sehingga terjadi keganjilan ser-
ta menimbulkan friksi. 

Dalam konsep kapitalisme 
berkesadaran alias conscious 
capitalism, tiga elemen terse-
but berada dalam satu lingkaran 
utuh, di mana tidak ada batas 
lagi antara bisnis, planet, dan 
peradaban. Setiap keputusan 
bisnis berarti mengambil kepu-
tusan juga untuk planet dan 
peradaban. Tiga elemen ini di-
pertimbangkan secara sekali-
gus dan saat yang sama.

Bukanlah profit suatu bisnis 
bila menimbulkan social debt 
(utang sosial) maupun sampah 
lingkungan dan intelek bagi 
peradaban serta planet Bumi 
tercinta. Profit alias keuntungan 
harus mempunyai tiga dimensi, 
yaitu baik untuk bisnis, baik 
untuk planet, dan baik untuk 
peradaban manusia. 

Sebuah bisnis tidak perlu 
mempunyai visi untuk menjadi 
pahlawan, namun kapitalisme 
berkesadaran secara otomatis 
menjadikan setiap bisnis ber-
spirit heroik. Setiap bisnis dan 
pebisnis adalah caretaker alias 
penjaga lingkungan dan per-
adaban manusia. Sebab, tanpa 
peradaban yang berjalan baik, 
maka tidak ada konsumsi bagi 
bisnis yang membawa keun-
tungan finansial, bukan? o

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional dan Pengajar 
Bisnis, tinggal di California, AS, 
www.jenniexue.com

Kapitalisme 
tradisional 
mengenal tiga 
elemen yaitu 
bisnis, planet, 
dan masyarakat. 
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