
bergerak selaras. Bagian terbe-
sarnya adalah� network, market-
ing, sales, dan new business. 

Bagaimana supaya semua 
bagian ini bergerak selaras ke 
satu tujuan? Saya h�arus punya 
helicopter view untuk melih�at 
apakah� semuanya sedang ber-
gerak menuju satu tujuan. Dan, 
saya h�arus menempatkan 
orang-orang yang benar di posi-
si masing-masing. Kalau sudah� 
punya orang-orang yang bagus, 
saya tidak akan pusing lagi.     
Ini yang saya kerjakan.

Perubahan organisasi

Dari banyak posisi di XL, saya 
banyak belajar untuk bisa me-
mimpin perusah�aan ini. Saat 
pertama duduk sebagai presi-
den direktur, saya cukup ba-
nyak melakukan perubah�an di 
organisasi ini. Alasan saya me-
lakukan perubah�an organisasi 
di XL adalah� kami, kan, berope-
rasi di bidang telekomunikasi 
yang perubah�annya sangat ce-
pat. Luarbiasa cepat dari sisi 
teknologi, juga dari sisi market 
atau customer.

Misalnya, perubah�an custom-
er soal telekomunikasi antarasoal telekomunikasi antara 
sekarang dengan lima tah�un 
lalu pasti beda sekali. Dari wak-
tu ke waktu itu h�arus di-review 
terus. Dari situ saya melakukan 
beberapa perubah�an.

Pertama, orang-orang yang 
mengisi di organisasinya h�arus 
disesuaikan. Dulu menempat-
kan orang h�arus yang pintar di 
bidangnya, tapi sekarang sudah� 
berbeda. Dulu untuk marketing 
h�arus orang yang jago sekali di 
marketing. Sekarang saya meli-
h�atnya berbeda. Saya h�arus 
menempatkan orang yang me-
mang jago marketing tapi juga 

h�arus bisa belajar dengan cepat. 
Belajar soal perubah�an yang 
h�arus cepat. Misalnya, dulu 2G, 
lalu 3G, nantinya 5G. Kalau me-
nempatkan orang yang cuma 
jago di 2G, maka akan keting-
galan. Istilah�nya, orang-orang 
itu learning agility-nya  
h�arus tinggi.

Kedua, dari sisi manajemen 
agak berubah�. Ada direksi dan 
ada chief. Saya menambah�kan 
empat orang chief. Jadi, direk-
tur dan chief ini satu level. Be-
danya, kalau direksi, kan, statu-
tory position. Direksi ditunjuk Direksi ditunjuk 
dan bertanggungjawab kepada 
stake holder. Sedang chief di-
tunjuk dan bertanggungjawab 
ke presiden direktur atau chief 
executive officer (CEO). 

Mengapa h�arus ada chief? Ini 
saya buat agar bisa mengikuti 
perubah�an yang cepat di bidang 
teknologi. Kalau setiap ada per-
ubah�an dan ingin mengganti di-
reksi h�arus ke rapat umum pe-
megang sah�am (RUPS) dulu, 
ini, kan, susah� sekali. Dengan 
perubah�an organisasi ini sema-
kin membuat fleksibel.

Chief memimpin masing-ma-
sing bidang. Ada chief brand 
and customer management of-
ficer, chief brand and customer 
experience officer, chief reve-
nue and brand management 
officer, chief marketing and 
commerce officer, dan chief di-
gital service officer.

Tugas para chief ini membuat 
kami lebih� bergerak cepat. Mi-
salnya, ke depan kami akan 
mengembangkan dual-brand 
strategy. Ini untuk segmented. 
Jadi, XL untuk yang kelas atas 
dan Axis untuk yang lebih� ba-
wah�. Brand development ini 
penting. Makanya, kami punya 
chief brand and customer ma-
nagement officer, agar fokus 

untuk mengembangkan masing-
masing brand.

Lalu, misalnya, chief revenue 
and brand management officer, 
tugasnya memastikan target-
target keuangan kami bisa ter-
laksana. Bagaimana cara men-
dapatkan revenue. Ini, kan, 
berbeda dengan posisi direktur 
keuangan yang sudah� ada. 

Perubah�an lainnya, saya 
mengh�apus direktur marketing 
dan membuat direktur transfor-
masi. Tugasnya, tah�un lalu te-
manya konsolidasi. Tah�un ini, 
kan, temanya transformasi. Su-
paya kami siap ke depannya. 
Kalau transformasi tidak per-
nah� simpel dan cepat. Jadi, 
agenda transformasi ini banyak. 
Makanya, saya h�arus punya di-
rektur transformasi.

Untuk mengisi orang-orang 
di kelas direksi ini saya kombi-
nasi, ada yang dari dalam dan 
luar XL. Saya tak ragu untuk 
mengambil salah� satu orang 
dari bidang non-telekomunika-
si. Yang penting, orang itu mau 
belajar dan cepat adaptasi di 
dunia telekomunikasi.

Tantangan ke depan

Setelah� membangun organi-
sasi dan orangnya, kami siap 
mengh�adapi tantangan ke de-
pan. Apa saja yang akan kami 
lakukan? Ke depan ada per-
ubah�an teknologi dan customer 
yang cepat. Ini yang h�arus di-
tangkap. Sekarang penetrasi 
telekomunikasi sudah� menca-
pai angka 140%. Artinya, sudah� 
jenuh� dan tidak ada lagi orang 
yang tidak menggunakan hand-
phone, kecuali orang yang su-
dah� tua sekali atau bayi baru 
lah�ir. Kondisi ini tentu membuat 
kami h�arus membuat sesuatu, 
yakni bagaimana konsumen 
mesti memakai lebih� banyak 
lagi produk-produk XL.

Contoh�nya, kami sudah� me-
luncurkan yang namanya  
M-Fish�. Ini layanan aplikasi 
yang bisa digunakan oleh� nela-
yan, agar mereka bisa mening-
katkan taraf h�idupnya. Kami 
melih�at kebanyakan nelayan 
tidak tah�u prakiraan cuaca, 
ombaknya seperti apa. Dia ti-
dak tah�u ikan yang banyak di 
mana. Nelayan tradisional juga 
banyak yang tidak tah�u arah�. 
Makanya, kami sediakan satu 
kit untuk melaut. Sebelum me-
laut para nelayan bisa lebih� 
tah�u. Produk-produk ini yang 
kami kembangkan. Jadi, kon-
sumen tidak h�anya memakai 
servis kami. Tapi, layanan ini 
bisa memberikan nilai lebih� 
dan membuat produk kami 
juga akan dipakai.

Ambil contoh�, Elevenia juga 
menampung banyak pengusah�a 
kecil agar bisa berjualan secara 
online. Dengan begitu, distribu-
si produk mereka bisa lebih� 
besar. Ini yang perlu kami edu-
kasi terus menerus. Juga kami 
sediakan studio foto untuk pro-
duknya. Jadi, kan, layanan in-
ternet kami juga dipakai.

Ada juga produk kami di Ga-
rut. Di Garut ada sebuah� desa, 
namanya Kamojang. Desa ini 
bagus. Sayang, tidak banyak 
yang tah�u. Kami ajak kerjasama 
penduduk desa, mereka kami 
edukasi. Seh�ingga, kalau ada 
orang lewat desa, akan ada pen-
jelasan daerah� itu bagus.

Kami juga akan terus me-
ngembangkan produk yang 
membawa kemudah�an bagi 
konsumen. Misalnya, memba-
yar pajak bumi dan bangunan 
(PBB) bisa lewat e-money. Ma-
lah� nanti bayar uang sekolah� 
juga bisa lewat e-money. Ini 
kami kembangkan terus. o

Walau punya kesibukan yang luar biasa sebagai orang nomor 
satu di PT XL Axiata Tbk, tentu Dian Siswarini tidak melupakan 
keluarga. Setiap tahun, perempuan kelahiran Majalengka, Jawa 
Barat, 5 Mei 1968, ini membuat perencanaan untuk travelling 
bersama keluarga. Ia, sang suami, dan ketiga anaknya membuat 
tema sebelum memutuskan pergi jalan-jalan. Misalnya, baru-
baru ini pergi ke Taman Nasional Gunung Leuser di Nangroe 
Aceh Darussalam. “Temanya hiking,” ujar lulusan Teknik Elektro 
Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.

Dalam memutuskan tema pelesiran, Dian dan suaminya juga 
mengikuti kemauan dari anak-anaknya. Contoh, dia bersama 
keluarganya pernah melancong ke Inggris. Temanya saat itu 
adalah sepakbola. Alhasil, di negeri Ratu Elizabeth II mereka 
menyambangi banyak stadion bola. “Stadion Old Trafford 
(Manchester United), Anfield (Liverpool), dan stadion lain. 
Capeknya minta ampun,” kata Dian tertawa.

Menurut Dian, keluarga adalah segalanya. Tanpa dukungan 
dari suami dan ketiga anaknya, ia tak akan bisa sampai di pucuk 
pimpinan perusahaan telekomunikasi ini. “Suami dan anak men-
jadi X factor dari karier saya,” ucapnya. Makanya, dia akan sela-
lu berusaha meluangkan waktu buat keluarganya. Ia juga bakal 
terus berusaha menjadi istri dan ibu yang baik.

Sejak awal, sang suami yang berprofesi sebagai pengusaha 
juga mendukung penuh kariernya di dunia telekomunikasi. Dian 
masuk ke dunia telekomunikasi tahun 1994 dengan bergabung 
di PT Satelindo. Lalu, tahun 1996 dia mulai berkarir di XL yang 
ketika itu masih di bawah naungan PT Excelcom. Sebagai radio 
engineer, ia pun sering berkeliling Indonesia.

Jika tugas sebagai istri, ibu, sekaligus Presiden Direktur XL 
Axiata sudah selesai, Dian menyempatkan diri membuka gadget 
untuk menonton film yang sudah di-download-nya. Dalam sebu-
lan ia menghabiskan paket data hingga 15 gigabyte (GB) untuk 
mengunduh film termasuk drama Korea Selatan. “Sebulan ada 
10 film yang saya unduh,” ujarnya. Dian merasa rileks jika sudah 
bisa menonton film-film yang di-download-nya.

Sebenarnya, wanita yang pernah mengambil executive prog-
ram di Harvard Advance Management Program Harvard Business 
School, Amerika Serikat, ini juga hobi bermain golf. Tapi, kesi-
bukan sebagai presiden direktur XL Axiata membuat jadwal 
bermain golfnya terganggu. Apalagi, belakangan ia masih terus 
menyusun organisasi di tubuh XL Axiata. Tapi, jika organisasi 
yang disusunnya sudah bisa berjalan lancar, Dian akan kembali 
mengayunkan tongkat golfnya. Selain bersama teman, dia juga 
sering bermain golf bareng suami dan anak-anaknya.            o

Suami dan Anak 
menjadi X Factor

Strategic 
Thinking

Tiga h�al yang menentukan 
kesuksesan sebuah� stra-
tegi: pengetah�uan, peren-

canaan, dan kemampuan. Seo-
rang pemimpin strategis secara 
simultan perlu menggabungkan 
beberapa kontrol (sumber daya 
manusia, kultur, serta proses) 
dan instrumen sambil memberi 
arah� (tren pasar, kebutuh�an 
konsumen, daya saing).

Ini butuh� kemampuan peng-
gunaan daya nalar tinggi me-
ngenali masalah� dan memberi-
kan solusi, serta kemampuan 
berkomunikasi dengan berba-
gai kh�alayak yang berlatar bela-
kang berbeda. Singkat kata, pe-
mimpin strategis bisa bergerak 
“di atas” dan “di bawah�,” bah�-
kan “di antara keduanya”.

Menurut pakar strategi Rich� 
Horwath� (Elevate: The Three 
Disciplines of Advanced Stra-
tegic Thinking), seorang pe-seorang pe-
mimpin strategis perlu menge-
nal dan menerapkan visi yang 
terelevasi alias mampu meng-
gunakan paradigma makro atau 
global yang diterjemah�kan ke 
dalam aktivitas-aktivitas mikro. 
Kemampuan menganalisis ini 
cukup langka.

Pendapat ini diiyakan oleh� 
Th�e Conference Board yang te-
lah� mengadakan riset terh�adap 
perusah�aan-perusah�aan terbu-
ka (publicly listed companies), 
di mana 70% di antaranya meng-
alami stagnasi akibat dari stra-
tegi yang meleset. Kegagalan 
strategis ini biasanya diabaikan 
dengan menggunakan kambing 
h�itam faktor eksternal, seperti 
keadaan perekonomian global.

Mantan Menteri Keuangan 
AS Paul O’Neill berpendapat 
perusah�aan yang berstrategi 
baik tak goyah� oleh� situasi eko-
nomi seburuk apa pun. Mereka 
punya pemimpin yang mampu 
memprediksi masa depan seca-
ra tepat dan menjalankan ber-
bagai strategi yang sesuai. 

Pola pikir strategis 

Yang dimaksud strategi yang 
sesuai adalah� berbagai aktivitas 
bisnis yang berdaya saing tinggi 
dalam situasi ekonomi apapun. 
Bah�kan, ketika industri yang 
bersangkutan mengalami per-
ubah�an perilaku konsumen be-
sar-besaran seperti perubah�an 
dari penggunaan faksimili ke e-
mail, dari buku-buku cetak ke 
buku-buku elektronik, dari 
orientasi manual dan analog ke 

digital dan internet of things.
Berbagai data sets digunakan 

dalam mengambil keputusan 
strategis. Tapi, informasi tidak 
mungkin menggantikan pema-
h�aman mendalam dan kemam-
puan mentransfer informasi, 
serta pemah�aman ke dalam im-
plementasi. Cukup banyak ma-
najer memiliki jurang lebar 
“pengetah�uan dan pemah�aman” 
dengan “implementasi.”

Kodak dan Sony, misalnya, 
gagal mengikuti tren kamera 
digital dan MP3 player. Ini ke-
salah�an strategi kolosal, pada-
h�al kedua perusah�aan itu sudah� 
lama mengenal kekuatan digita-
lisasi teknologi, terlepas dari 
keadaan ekonomi yang sesung-
guh�nya masih� sangat baik untuk 
produk digital, bah�kan di dalam 
resesi global berkepanjangan.

Lepas dari pertumbuh�an eko-
nomi global yang masih� belum 
sepesat beberapa tah�un yang 
lampau, tantangan bagi para 
pengambil keputusan berkisar 
pada keterbatasan waktu, le-
mah� komitmen, prioritas ku-
rang tepat, status quo, tak me-
mah�ami apa arti “strategi”, mi-
nimnya instrumen berpikir 
strategis, kurang sinkron, terla-
lu reaktif, rendah�nya kualitas 
data, dan arah� perusah�aan yang 
tidak jelas. Demikian menurut 
pakar strategi Rich� Horwath�.

Memiliki perspektif terlalu 
mendetail merupakan salah� 
satu bentuk dari output sepuluh� 
tantangan di atas. “Perspektif 
mikro” lebih� tepat untuk mana-
jemen kualitas dan produksi, 
bukan strategi keseluruh�an. 
Pola pikir strategis sangat ber-
beda dengan pola pikir mikro 
yang sangat mendetail, tapi bu-
kan berarti bisa diabaikan.

Rich� Horwath� menambah�kan 
tiga dasar dalam pola pikir stra-
tegis, yakni acumen, alokasi, 
dan aksi. Acumen diperlukan 
untuk mengambil intisari bisnis 
(business insights), alokasi 
agar memiliki berbagai alterna-
tif dan back-up plan, dan aksi 
merupakan jembatan dari pe-
rencanaan dengan realitas im-
plementasi. Di antara ketiganya, 
kepemimpinan komunikatif 
dan kedewasaan berpikir.  

Chief Executive Officer 
(CEO) PepsiCo Indra Nooyi 
dan CEO Yum Brands (KFC, 
Pizza Hut, dan Taco Bell) David 
Novak berpendapat sama. Bu-
siness acumen yang baik me-
nentukan strategi yang kuat 
namun lentur. Bah�kan Profesor 
Business Sch�ool Harvard ber-
nama Boris Groysberg menam-
bah�kan, para eksekutif C-level 
sudah� seh�arusnya berpikir stra-
tegis secara alami dan berke-
mampuan sebagai kolaborator 
ulung, menciptakan mekanisme 
strategis yang meningkatkan 
competitive advantage.

Advanced strategic thinking 
sebenarnya tidak sulit. Intinya 
adalah�, kemampuan mengambil 
dan menerapkan business in-
sights. Ingat, mengenal belum 
berarti mengetah�ui. Mengetah�ui 
belum tentu mampu mengim-
plementasi. Dan, ketiga h�al ter-
sebut mempunyai tingkat pe-
mah�aman berbeda. o

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional dan 
pengajar bisnis berbasis di 
California, AS.www.jenniexue.com
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