
Refleksi   
kami berdua masih baru, belum 
ada izin dari OJK juga untuk 
kerjasama soal itu.

Selain kartu kredit, Shinhan 
Indo Finance memiliki dua lini 
lain, yaitu pembiayaan kendara-
an bermotor dan pembiayaan 
alat berat. Pembiayaan kenda-
raan bermotor kami fokus pada 
pembiayaan mobil penumpang, 
kalau sepeda motor bukan me-
rupakan fokus kami. Cuma, 
berbeda dibanding perusahaan 
pembiayaan lain, fokus utama 
kami adalah di lini kartu kredit.

Tapi, bukan berarti kami se-
tengah-setengah dalam menja-
lankan lini pembiayaan kenda-
raan dan alat berat. Keduanya 
tetap dimaksimalkan dan ditar-
getkan untuk bertumbuh, cuma 
yang menjadi ujung tombak 
kami adalah kartu kredit.

Di Korea Selatan pun demiki-
an. Lini bisnis utama Shinhan 
Card adalah kartu kredit dengan 
porsi mencapai 80%, diikuti de-
ngan multifinance 20%. 

Menjadi dirigen

Sebagai seorang pemimpin di 
perusahaan yang baru berdiri, 
maksudnya hasil kolaborasi, 
saya beruntung memiliki karya-
wan dengan berbagai peng-
alaman di berbagai bidang pula 
dan mereka pun bukan “anak 
baru”. Kami merekrut orang-
orang yang sudah berpengalam-
an dan memang berkompeten, 
baik dari lini pembiayaan mau-
pun dari kartu kredit.

Jadi, selaku pimpinan, yang 
saya lakukan adalah menyela-
raskan langkah orang-orang 
yang berpengalaman ini menja-
di sebuah tim yang solid. Dan, 
saya berusaha menyatukan ber-
bagai karakter ini supaya bisa 
memenuhi target yang sudah 
ditentukan di awal. Kalau diiba-
ratkan, saya merupakan seo-
rang dirigen atau konduktor 
dalam sebuah orkestra yang 
berisi pemain-pemain andal. 
Jika para pemain andal ini tidak 
ada yang mengarahkan, tentu 
musiknya bakal tidak enak di-
dengar, bukan? Nah, kepemim-
pinan yang saya lakukan adalah 
mengarahkan karyawan untuk 
bekerja demi membentuk har-
moni yang indah.

Memang, kendala utama saya 
adalah adanya perbedaan pola 
kerja antara Indonesia dengan 
Korea Selatan. Tanpa bermak-
sud merendahkan, di Indonesia, 
gerak langkah bekerja saya ra-
sakan lebih lamban ketimbang 

Korea Selatan. Tak hanya itu, 
cara seseorang memandang 
suatu permasalahan pun berbe-
da antara Indonesia dan Korea 
Selatan. Sering sekali, saya te-
mukan karyawan yang kurang 
ingin menggali lebih dalam sua-
tu permasalahan sehingga bisa 
menemukan solusi yang tepat 
sasaran.

Nah, ini satu hal yang harus 
saya ubah pelan-pelan. Tidak 
mungkin saya menerapkan ke-
pemimpinan totaliter. Menuntut 
terlalu banyak kepada karya-
wan yang notabene berbeda 
budaya tentu bukan tindakan 
yang bijak.

Bagaimana saya bisa meng-
ubah pola kerja? Resepnya mu-
dah sebenarnya, dialog. Dengan 
berdialog, berinteraksi dengan 
karyawan, saya bisa mengerti 
dengan betul budaya kerja di 
Indonesia serta bisa menyam-
paikan gagasan yang ada di be-
nak saya tentunya. Melalui dia-
log, pelan tapi pasti, budaya 
kerja Shinhan Indo Finance 
berubah menjadi sedikit lebih 
cepat.

Pendekatan yang saya guna-
kan ini juga memungkinkan 
karyawan untuk tidak sungkan 
mengemukakan ide kepada 
saya. Ketika mereka ada gagas-
an tentang produk atau cara 
kerja, mereka bisa menghadap 
saya untuk mendiskusikannya. 
Hal itu justru sangat saya apre-
siasi. Keberanian untuk menge-
mukakan ide disertai dengan 
cara-cara untuk menjalankan-
nya akan membuat Shinhan 
Indo Finance bertumbuh lebih 
cepat.

Kalau ada ide yang menurut 
saya kurang tepat, akan saya 
selaraskan, tidak akan saya 
hardik. Saya akan menambah-
kan gagasan mereka dengan 
pemikiran saya supaya ide ter-
sebut bisa diimplementasikan. 
Saya memang mengharapkan 
setiap karyawan Shinhan Indo 
Finance agresif, dalam bekerja 
tentunya, serta diikuti dengan 
cara kerja yang etis.

Maksud saya dengan bersi-
kap agresif ini tak hanya agresif 
dalam melakukan penjualan 
atau penawaran, namun agresif 
dalam menghadapi masalah. 
Ketika dihadapkan dengan ma-
salah, orang yang agresif tentu 
akan berusaha menelaah pe-
nyebab masalah tersebut sam-
pai akar-akarnya sehingga solu-
si ditemukan dengan cepat. Ka-
lau hanya melihat permukaan 
masalah, solusi yang dijalankan 
tentu tidak akan efektif.     o

Enam belas bulan tinggal dan bekerja di Indonesia, Kim Dae 
Young sangat terkesan dengan orang-orang di Indonesia yang 
sangat ramah. “Sambutan yang saya terima saat saya datang ke 
kantor begitu hangat,” kata Presiden Direktur Shinhan Indo Fi-
nance ini.

Tapi, ia juga kaget dengan berbagai perbedaan lain. Selain 
budaya kerja yang cenderung lebih lambat, Kim juga kaget de-
ngan udara di Indonesia yang panas dan lembab. Karena itu, 
ketika ingin bermain golf yang menjadi hobinya, ia pilih pergi ke 
Bogor yang udaranya agak sejuk. Sebelumnya, ia sempat mera-
sakan betul panas udara di Indonesia saat bermain golf di Pondok 
Indah. Sampai-sampai, ia menghabiskan lebih dari tiga botol air 
minum karena kehausan dan kepanasan. Di Bogor, ia paling 
menenggak dua botol air minum.

Hal lain yang mengejutkan Kim adalah kondisi lalu lintas, ter-
utama di Jakarta. Pertama kali datang ke Indonesia, saat mema-
suki mobil, ia langsung terjebak kemacetan dan ia kaget benar 
melihat kerumunan sepeda motor yang mengelilingi mobilnya. 
“Yang namanya sepeda motor di Jakarta ini membuat saya tak-
jub tiap hari. Jumlahnya banyak, sangat banyak malah,” ujar Kim, 
yang 9 Februari lalu memasuki usia 52 tahun.        o

Takjub dengan Jumlah 
Sepeda Motor

Kebahagiaan  
di Tempat Kerja
Minimal 8 jam sehari di-

luangkan di tempat 
kerja. Mengingat seper-

tiga hidup kita berada di kantor, 
kebahagiaan di tempat kerja 
sangat penting. Mempertahan-
kan positivitas di tengah hiruk-
pikuk aktivitas merupakan 
suatu skill tersendiri yang perlu 
mendapat perhatian khusus 
dari manajemen. 

Sayang, kebahagiaan di tem-
pat kerja sering kali diabaikan, 
seakan-akan kantor hanyalah 
tempat mencari sesuap nasi. 
Padahal, kondisi mental terbaik 
diberikan di kantor, sedangkan 
di rumah umumnya kondisi te-
lah menurun dan fisik telah cu-
kup lelah. Kebahagiaan di tem-
pat kerja akan terbawa ke ru-
mah dan sebaliknya sehingga 
mempengaruhi tingkat kebaha-
giaan keluarga. 

Jadi, kebahagiaan di kedua 
tempat tersebut sama penting-
nya dan perlu diperjuangkan.

Sebagai individu, kita punya 
tanggung jawab untuk memberi 
makna hidup agar 
kebahagiaan dari 
dalam dapat dira-
sakan. Ini biasanya 
diawali dengan peta 
hidup (road map) 
tentang gol-gol yang 
hendak dicapai. Se-
lain itu, lingkungan 
kerja yang positif 
dan kondusif untuk 
kemajuan merupa-
kan faktor penentu 
kebahagiaan ekster-
nal. 

Unsur internal 
dan eksternal ini sa-
ling mempengaruhi 
kondisi mental dan 
emosi. 

Dengan kondisi 
mental dan emosi 
yang positif, selain 
ada rasa bahagia dan 
tenang tenteram, 
produktivitas jadi 
meningkat dan kua-
litas output juga le-
bih baik karena fo-
kus kerja semakin 
tajam. Fokus dan manajemen 
waktu yang baik merupakan 
dua syarat keberhasilan kerja 
tim. 

Sebagai manager dan subor-
dinat, Anda punya andil dalam 
menciptakan kebahagiaan kan-
tor. Enam elemen penting untuk 
menciptakan lingkungan kerja 
positif, kondusif, dan progresif.

Pertama, ekualitas dan kepe-
kaan gender. Latih kepekaan 
akan ekualitas dan gender. Se-
tiap anggota tim sama-sama di-
hargai terlepas dari posisinya 
dalam perusahaan dan tim. 
Suku, agama, etnisitas, dan 
orientasi seksual bukanlah ob-
jek untuk ditertawakan dan ba-
han untuk difitnah. 

Guyonan dan ucapan-ucapan 
perlu dijaga agar tidak menying-
gung perbedaan-perbedaan di 
atas, gender dan orientasi sek-
sual. Di Amerika Serikat, per-
ingatan untuk guyonan-guyon-
an seksis di tempat kerja diberi-

kan dua kali. Ketiga kalinya bisa 
saja diberhentikan karena ini 
merupakan salah satu bentuk 
sexual harrassment. 

Kedua, memberi kesempatan 
berkembang tanpa pandang 
bulu. Sebagai manager, berikan 
kesempatan berkembang kepa-
da setiap subordinat tanpa pan-
dang bulu. Sepanjang usahanya 

jelas dan output-nya sesuai 
standar kualitas, tidak ada alas-
an untuk menjegal atau meng-
hambatnya. Berikan dukungan 
dengan berbagai bentuk, terma-
suk penggunaan kalimat-kali-
mat positif yang memotivasi 
dan menginspirasi.

Parameter yang jelas

Ketiga, transparan dan para-

meter jelas. Setiap aktivitas, tu-
gas, dan milestone hendaknya 
transparan dengan parameter 
jelas. Tujuannya agar eksekusi 
berjalan semestinya dan output 
dapat dipertanggungjawabkan. 
Definisi, deskripsi, dan budget 
hendaknya dapat dipertanya-
kan dengan leluasa agar terjadi 
check and balance organik.

Keempat, terbuka untuk ne-
gosiasi. Beri kesempatan untuk 
bagi setiap anggota tim untuk 
bernegosiasi dengan argumen-
argumen yang jelas dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Ja-
ngan saling menyalahkan dan 
melempar batu sembunyi ta-
ngan. Akui kesalahan dan bera-
nikan diri untuk menyatakan 
pendapat untuk mendapatkan 
sesuatu. Ini untuk menghindari 
manajemen otoriter yang tidak 
demokratis dan mengganggu 
progres. 

Kelima, komunikasi terbuka 
vert ikal  dan horizontal . 
Komunikasi terbuka antara 
atasan dan bawahan, serta an-

tar para manager 
dan para anggota 
tim akan memban-
tu eksekusi sehing-
ga berbagai risiko 
dapat diperkecil 
atau bahkan dimi-
nimalkan. Walau-
pun terkadang 
bentuk komunikasi 
tampak hanya se-
perti ngobrol-ngo-
brol santai, bedak-
an substansi de-
n g a n  g a y a 
penyampaian. Sub-
stansi yang disam-
paikan lebih pen-
ting daripada gaya 
penyampaian. 

Keenam, mem-
bangun harmoni 
dengan penerima-
an dan keterbuka-
an. Penerimaan 
(acceptance) dan 
k e t e r b u k a a n 
(openness) mem-
beri kesempatan 
bagi harmoni dan 

sinergi untuk terjalin. Setiap 
tim membutuhkan harmoni 
agar proses eksekusi bermuara 
kepada produktivitas dan out-
put sehat. Lingkungan kerja 
yang harmonis dengan sendiri-
nya memberikan rasa nyaman 
dan fokus.

Sebagai makhluk berpikir 
dan bersosial, manusia membu-
tuhkan tempat di mana ia mera-
sa diterima, dihargai, tidak dile-
cehkan, dan mampu berkomu-
nikasi dan bernegosiasi tanpa 
rasa takut. Inilah ciri-ciri ling-
kungan positif yang sangat me-
nentukan kebahagiaan di tem-
pat kerja. 

Kenali seperti apa lingkungan 
kerja Anda, perbaikilah dan 
optimasikanlah kebahagiaan 
kerja Anda. Mulai dari diri sen-
diri, tim, unit kerja, divisi, de-
partemen, hingga ke seluruh 
organisasi. 

Selamat mencari positivitas 
di tempat kerja!     o
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Manusia butuh 
tempat di mana 
ia merasa 
diterima, 
dihargai, tidak 
dilecehkan.
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