
Refleksi   
KSEI akan terus berinovasi me-
munculkan sistem baru, mela-
kukan update demi memastikan 
kegiatan pasar modal Indonesia 
berjalan dengan baik.

Target kami tahun ini yang 
utama adalah penyelesaian C-
BEST Next-G dan peluncuran  
e-Voting serta simplifikasi pem-
bukaan rekening efek. Dulu, 
buka rekening efek butuh dua 
minggu, investor bisa bolak-ba-
lik dari sekuritas ke bank lalu 
balik lagi. Wah, kalau terus-me-
nerus seperti itu, semangat in-
vestasi yang tadinya menggebu-
gebu bisa hilang, kan. Dengan 
sistem dari KSEI nanti, pembu-
kaan rekening efek bisa ram-
pung dalam waktu satu jam. 

Intinya, kami tidak akan ber-
henti memberikan inovasi, baik 
di tahun ini maupun tahun-ta-
hun mendatang. KSEI harus te-
rus berkembang dan tidak bo-
leh santai hanya karena berada 
dalam SRO dan merupakan 
satu-satunya, karena apa yang 
kami kerjakan berkaitan erat 
dengan kredibilitas pasar modal 
Indonesia.

Berdayakan karyawan

Sebagai pemimpin, saya 
mempercayai filosofi yang di-
utarakan oleh Ki Hadjar Dewan-
tara. Ing ngarsa sung tuladha, 
ing madya mangun karsa, tut 
wuri handayani itu secara 
nyata bisa diterapkan oleh pe-
mimpin mana pun, di perusaha-
an mana pun. Apalagi untuk 
KSEI yang dituntut mampu me-
munculkan inovasi infrastruk-
tur pasar modal. Sebagai pe-
mimpin, kan, harus selalu ber-
diri di depan. Ia harus bekerja 
sama dengan bawahannya, me-
mecahkan suatu masalah dan 
terkadang memberikan dorong-
an dari belakang supaya karya-
wan bisa sukses. Pemimpin 
memang harus bisa empower 
orang lain, mendorong bawah-
an untuk maju. 

Tapi yang lebih penting lagi, 
seorang pemimpin harus bisa 
mentransformasikan visi per-
usahaan menjadi kenyataan. 
Misalnya, untuk KSEI, visi kami 
adalah menjadi kustodian yang 
andal dan berdaya saing global. 
Nah, bagaimana saya mentrans-
formasikan visi tersebut menja-
di kenyataan, itulah tantangan 

saya. Seorang pemimpin bersa-
ma-sama dengan bawahan ten-
tu harus merumuskan suatu 
strategi untuk mewujudkan visi 
tersebut.

Saya selalu percaya, tugas 
pemimpin adalah untuk menyi-
apkan pemimpin berikutnya. 
Jadi, pemimpin tidak boleh ha-
nya memberikan perintah tapi 
harus bisa menginspirasi orang 
lain. Cara yang saya lakukan 
adalah dengan keterbukaan dan 
tidak menciptakan suatu keta-
kutan.

Saya sangat egaliter, karena 
saya percaya hasil terbaik bisa 
tercapai ketika tim berani me-
nyuarakan pendapat yang me-
nurut mereka benar. Karena 
mereka yang berada di lapang-
an, mereka tahu persis apa yang 
terjadi saat mereka bertemu in-
vestor. Tentu semua harus kon-
struktif.

Saya juga menciptakan buda-
ya melayani dalam diri saya 
sendiri. Saya selalu menanam-
kan dalam diri saya bagaimana 
atau apa yang bisa saya bantu 
untuk tim supaya mereka bisa 
lebih maju.

Fungsi KSEI ini sangat pen-
ting, pokok dalam pasar modal. 
Tapi, dari segi size, kami tidak 
bisa terlalu besar. Karena itu, 
kualitas karyawan KSEI harus 
bagus, menguasai soal teknis 
maupun non teknis, seperti ke-
mampuan manajerial dan baha-
sa Inggris yang bagus. Harus 
tahan banting juga tentunya. 
Kemampuan teknis dan non 
teknis ini harus ditambah pula 
dengan keinginan untuk berino-
vasi serta attitude yang baik.

Fungsi dan tugas pokok KSEI 
tidak boleh fail. Kegagalan 
settlement tentu harus nol. 
Mengapa? Karena menyangkut 
kredibilitas pasar modal Indo-
nesia. Tapi, kalau Anda mena-
nyakan seberapa besar toleran-
si saya terhadap kesalahan di 
luar fungsi dan tugas pokok 
KSEI, toleransi saya sangat be-
sar, terutama yang menyangkut 
inovasi. Kesalahan bisa saya te-
rima asal integritas sang pem-
buat kesalahan tetap terjaga 
serta attitude-nya bagus. Kesa-
lahan itu anggap saja “uang se-
kolah” dalam berinovasi. Cuma, 
ya, jangan dibiasakan salah-sa-
lah terus, apalagi mengulangi 
kesalahan yang sama. Kalau itu, 
ya, sudah keterlaluan. o

Dikelilingi oleh orang-orang yang berkecimpung di sektor ke-
uangan sejak kecil membuat Friderica Widyasari Dewi tak asing 
dengan dunia yang satu ini. Itulah sebabnya, meski pernah 
menggeluti dunia model dan seni peran, ia mantap melangkah 
terjun di sektor keuangan.

Ya, perempuan kelahiran 28 November 1975 ini sempat ma-
lang melintang menjadi model dan bermain di beberapa serial 
televisi. Namun, perjalanannya di dunia seni peran tak berlang-
sung lama, sebab ia memutuskan untuk berkonsentrasi kuliah di 
Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada. Setelah itu, ia se-
makin bergerak maju meninggalkan dunia keartisan, dunia yang 
dulu pernah menjadi bagian dari dirinya. “Bisa dibilang menjadi 
model atau artis merupakan keinginan remaja saya. Namun, di 
lubuk hati yang terdalam, saya tahu saya akan menggeluti dunia 
ekonomi,” ujar Friderica.

Ia tidak merindukan masa-masa ketika menjadi pekerja seni di 
saat ia remaja dulu. Sebab, ia memiliki prinsip, seseorang harus 
menanyakan kepada dirinya, apa yang ingin dilakukan dalam 
hidup. Setiap orang, menurutnya, memiliki panggilan dalam hi-
dupnya. Dan, dalam perjalanan waktu, panggilan tersebut bisa 
berubah. Semua itu, ia katakan, merupakan fase dalam hidup.

Kendati serius menekuni karier di industri keuangan, di luar 
hari kerja, Friderica tetap mengutamakan keluarga. Baginya, hi-
dup harus seimbang, tak boleh terlalu ambisius mengejar karier 
sehingga tidak ingat keluarga. “Apalah artinya sukses di pekerja-
an, kalau di keluarga tidak. Maka, saya di waktu senggang lebih 
mementingkan bersama keluarga,” kata Friderica. o

Banting Setir  
dari Pekerja Seni

Hustling & Pacu 
Momentum

Ketika Anda berada dalam 
posisi “di antara”, apakah 
Anda melakukan hust-

ling atau settling? Hustling 
terjemahan bebasnya adalah 
terus bergerak, sedangkan 
settling merupakan kebalikan-
nya, yaitu berdiam diri. 

Posisi “di antara”, misalnya 
ketika berada dalam posisi “di 
antara” dua pekerjaan alias se-
dang mencari pekerjaan baru, 
ketika “di antara” dua bisnis ali-
as sedang mencari ide bisnis 
baru, atau ketika “di antara” dua 
proyek alias sedang mencari ide 
proyek seni baru. Posisi “di anta-
ra” ini kadang membingungkan 
karena terasa vakum. 

Jika diikuti, perasaan vakum 
ini akan menukik ke bawah dan 
menyebabkan frustrasi atau 
bahkan depresi. Sebaiknya, pe-
rasaan vakum ini segera dialih-
kan dengan melakukan hust-
ling alias terus bergerak. Ingat 
hukum fisika ini: F = M x A 
(Force = Movement x Accelera-
tion) atau Daya = Pergerakan x 
Percepatan. 

Daya alias momentum hanya 
dapat diperoleh dengan perge-
rakan yang dikalikan dengan 
percepatan. Dan ini sesungguh-
nya merupakan default state 
diri kita. Sebagai makhluk bio-
logis, sistem organ fisik kita ti-
dak pernah berhenti bergerak 
dan secara psikis kita selalu 
mengalir. 

D e n g a n  b e r d i a m  d i r i 
(settling), sebenarnya kita 
mengalami kemunduran. Ba-
yangkan saja, ketika setiap sel 
di dalam tubuh kita bergerak 
dan berubah setiap saat secara 
otomatis, semestinya kita juga 
bergerak terus secara sadar. 
Dengan bergerak secara sadar, 
kita dapat membangun kembali 
momentum ketika mengalami 
masa-masa vakum yang membi-
ngungkan. 

Bagaimana bisa terus berge-
rak ketika kondisi vakum me-
nyebabkan rasa gelisah dan 
frustrasi? 

Pertama, kenali bahwa setiap 
individu mempunyai kemampu-
an untuk bergerak terus dengan 
semangat bekerja keras dan 
cerdas. Bahwa setiap individu 
mau enak sendiri dan hidup san-
tai tanpa kerja hanyalah mitos 

belaka. Kenali dan akui bahwa 
sejak bayi, kita telah terbiasa 
hidup dengan merespons ling-
kungan. Tanpa kecerdasan dan 
kegigihan, mustahil Anda, si 
bayi, dapat tumbuh dewasa 
hingga membaca artikel ini.

Kedua, dengan bergerak te-
rus, kita membangun realitas 
personal. Realitas setiap orang 
berbeda. Apa yang Anda akui, 
belum tentu saya temukan. Jadi, 

apa pun gol Anda, itu merupa-
kan akar realitas di kemudian 
hari. Ada yang punya gol luar 
biasa, seperti menjadi seorang 
presiden, namun ada yang pu-
nya gol sederhana, seperti men-
jadi seorang guru. Apa pun gol 
Anda, itu terbentuk dan akan 
terus membentuk realitas per-
sonal. 

Jangan takut salah

Ketiga, berpikir besar mem-
beri kesempatan belajar dari 
kesalahan-kesalahan awal dan 
kecil. Bayangkan begini: ketika 
membangun konstruksi besar, 
setiap agregat aktivitas pasti 
punya konsekuensi dan risiko 

tersendiri. Salah satunya adalah 
berbuat kesalahan.  

Jangan takut berbuat salah. 
Sebaliknya, berterima kasihlah 
kepada setiap kesalahan karena 
ia membantu pemahaman akan 
apa yang patut dan tidak patut 
dilakukan. Setiap kesalahan 
adalah anak tangga dalam tang-
ga melingkar menuju gol dalam 
realitas personal.

Keempat, fokus akan setiap 
agregat gol dengan hati gembira 
dan pikiran positif. “Gembira” 
di sini merupakan terjemahan 
bebas dari “joy” dan “joyful”. 
Bukan berarti Anda perlu terta-
wa terbahak-bahak setiap hari, 
namun merupakan default state 
positif yang stabil dan produk-
tif. Kenali default state optimal 
Anda yang membawa kondisi 
pikiran ke dalam suasana yang 
paling produktif. 

Penulis selalu mempertahan-
kan default state tersebut, se-
hingga kualitas dan kuantitas 
produktivitas cukup membang-
gakan. Ini juga membangun 
ambians positif setiap hari. 

Mengenali default state opti-
mal memerlukan skill tersendi-
ri, yaitu mengenali kondisi fisik 
dan psikis, termasuk emosi dan 
kesehatan mental. Setiap orang 
tidak sama, mengingat ada 16 
tipe personalitas menurut 
Myers-Briggs Type Indicator. 
Misalnya, seorang introvert 
yang mengandalkan sumber 
energi dari dalam diri memerlu-
kan lebih banyak waktu rechar-
ging baterai dengan melakukan 
aktivitas-aktivitas relaksasi seo-
rang diri. Seorang ekstrovert 
yang sumber energinya berasal 
dari luar diri perlu lebih banyak 
waktu beraktivitas di luar ru-
mah atau berkegiatan sosial 
yang membawa relaksasi.

Akhir kata, setiap periode 
vakum di antara dua kondisi 
personal “besar” merupakan 
kesempatan emas untuk mem-
perbaiki diri. Lakukan hustle. 
Bukan settle. 

Dengan terus bergerak secara 
mental, Anda mengikuti derap 
irama biologis dan alam. Karena 
kita semua merupakan bagian 
dari alam, semodern apa pun itu. 
Dengan derap itulah, momen-
tum terbangun yang siap melon-
tarkan Anda ke destinasi. o
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Setiap kondisi 
vakum di antara 
merupakan 
kesempatan 
emas untuk 
memperbaiki diri.
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