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 Carlos Slim Helu ialah orang yang terkaya no mor satu di sunia saat ini, mengalahkan 

Bill Gates dan Waren Buffett selama tujuh tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2007 hingga 

2013. Pria dengan total kekayaan bersih sebanyak 74 miliar Dollar Amerika ini merupakan 

seorang pengusaha dan filantropis. Ia adalah pemimpin utama dan CEO perusahaan 

telekomunikasi Telefonos de Mexico (Telmex), Telcel, dan America Movil.  

Pada awal karirnya, ia  berfokus pada bidang konstruksi, real estate, dan 

pertambangan. Pada tahun 1972, setidaknya ia telah mendirikan tujuh buah perusahaan yang 

bergerak di tiga bidang tersebut. Kemudian ia mengembangkan usahanya dengan membeli 

60% sahan di bisnis percetakan pada tahun 1976. Empat tahun kemudian, ia 

mengonsolidasikan kepentingan bisnisnya dengan membentuk Grupo Galas sebagai induk 

dari perusahaan yang berfokus pada industri, konstruksi, pertambangan, retail, makanan, dan 

tembakau. Beliau mendapatkan sifat berani dari ayahnya, ia membeli Telmex dari pemerintah 

pada tahun 1990 dengan menggandeng Southwestern Bell Crop dan France Telecom. Kondisi 

Telmex yang sedang tidak baik itu ia ubah menjadi perusahaan berprofit. Ia sempat dikritik 

karena menaikkan tarif telepon di negaranya. Tapi, tarif telepon yang dinaikkan itu tentu 

bukan tanpa alasan. Dengan tarif yang lebih tinggi, ia menjanjikaan pelayanan yang lebih 

baik dengan adanya tawaran sambungan lokal, interlokal, selular, inteernet, dan direktori 

telepon. 

Perusahaan telekomunikasinya ini kini telah mencapai penjualan tahunan sebesar 16 

miliar Dollar Amerika. Perusahaan telekomunikasi terbesar di Meksiko ini bahkan ttercatat 

sebagai salah satu perusahaan paling disegani di New York Stock Exchange. Carlos juga 

merupakan pemilik dari Prodigy Inc, perusahaan jasa internet ketiga di Amerika Serikat. Ia 

juga mengendalikan perusahaan keuangan bernama Grupo Financiero Inbursa dan 

perusahaan retail bernama Grupo Carso. Carlos disebut-sebut sebagai orang yang ada dibalik 

perkembangan industri keuangan di Meksiko. Carlos merupakan Wakil Presiden Komisaris 

dan Mexcan Stock Exchange dan Presiden Komisaris dari perusahaan Mexican Association 

of Brokerage House. Selain itu, ia juga merupakan presiden pertama yang menjabat di New 

York Stock Exchange Administration Council pada tahun 1996 hingga 1998. Pada tahun 

1997, ketika belum banyak perusahaan mengenal jaringan iMac, Carlos membeli saham 



komputer Apple sebanyak 3%. Pada tahun-tahun berikutnya, saham itu pun akhirnya terus 

malambung tinggi. Selama hampir dua tahun terakhir, Carlos mendapatkan penghasilan dari 

usahanya rata-rata sebanyak 27 juta Dollar Amerika per hari. Dengan kekayaannya yang 

sangat kontras dengan kondisi penduduk di Meksiko yang kebanyakan masih berada di garis 

kemiskinan, tidak jarang Carlos menerima kritikan pedas yang berisi bahwa Carlos telah 

melakukan praktik monopoli. Ia memang menguasai 90% saham perusahaan telepon di 

Meksiko dimana 10% yang lainnya dikuasai oleh TELNOR yang hanya memberikan jasa 

layanan untuk daerah barat laut Meksiko. Kekayaan Slim yang mencapai 7% total GDP 

Meksiko ini menjdi bahan pergunjingan di kalangan masyarakat Meksiko. Selain 

mendapatkan penghargaan “Pengusaha Terbaik di Meksiko” ketika usianya belum menginjak 

kepala tiga, Carlos juga pernah meraih Merit Medal of Honor dari Kadin Meksiko, Golden 

Plate Award oleh American Academy of Achievement, dan Leopold II Commander Medal 

dari Pemerintah Belgia. 

 


