
Refleksi   
pinan yang terbuka atau open 
door policy. Filosofi  atau kebi-
jakan keterbukaan ini jelas sa-
ngat diperlukan dalam industri 
e-commerce. Tidak mungkin 
zaman sekarang perusahaan 
bisa tumbuh pesat tanpa keter-
bukaan, apalagi perusahaan e-
commerce. Kenapa? Sebab, di 
dunia digital yang bergerak sa-
ngat cepat, keberadaan ide se-
gar dari tiap-tiap individu dalam 
perusahaan mutlak diperlukan. 
Ketika perusahaan membatasi 
kanal penyaluran ide dengan 
birokrasi yang terlalu ketat, 
plus pemimpin yang sulit dide-
kati, bisa dipastikan perusaha-
an tersebut akan tertinggal se-
langkah dua langkah dibanding-
kan perusahaan lain.

Saya juga memiliki motto 
mengangkat atau memperkerja-
kan orang yang lebih pintar dari 
diri saya. Contoh, kalau saya 
memperkerjakan orang marke-
ting, tapi saya justru memiliki 
pengetahuan marketing lebih 
baik dari dia, tentu saya sudah 
salah. Di setiap area atau divisi, 
Alfacart memperkerjakan 
orang-orang yang sudah ber-
pengalaman dan memiliki pe-
ngetahuan yang baik terkait 
area atau divisi tempat mereka 
bekerja. Karena mereka lebih 
pintar dan berpengalaman, ten-
tu saya harus mendengarkan 
masukan mereka, kan?

Saya juga menerapkan tole-
ransi terhadap kesalahan di Al-
facart. Toleransi terhadap kesa-
lahan dalam startup itu harus 
ada. Tapi agaknya kata yang 
pas bukan kesalahan melainkan 
kegagalan. Kalau orang tidak 
pernah gagal, berarti orang ter-
sebut tidak pernah berusaha. 
Orang yang kreatif pasti senang 
bereksperimen, menjajal berba-
gai pendekatan dan sistem, 
yang kadangkala tak semuanya 
berhasil, pasti ada kegagalan. 
Makanya, saya selalu berpesan 
kepada karyawan Alfacart un-
tuk tak takut untuk berusaha 
mencoba pendekatan baru dan 
jangan takut akan kegagalan. 
Kegagalan yang terjadi bisa 
menjadi evaluasi, sehingga ke-

gagalan itu tidak akan terulang.
Peran sebagai CEO saya pan-

dang lebih merupakan organi-
sator supaya setiap orang dalam 
perusahaan mampu berkarya 
dengan baik serta cepat supaya 
perusahaan bisa lebih cepat 
berkembang pula. Intinya, saya 
adalah dirigen yang mengarah-
kan karyawan supaya mampu 
berkarya dengan baik sesuai 
fungsi dan tugasnya.

Meski saya menjunjung ke-
terbukaan serta memiliki karya-
wan berpengalaman di bidang-
nya, bukan berarti saya mem-
berlakukan sistem otonomi 
dalam Alfacart. Keterbukaan 
serta kebebasan bermanuver 
memang diperlukan dalam e-
commerce, tapi bila sistem oto-
nomi diberlakukan, maka akan 
tercipta eksklusivitas. Kata oto-
nomi cenderung mengacu pada 
pengkotak-kotakan. Itu sangat 
kami hindari. Kami perusahaan 
yang masih sangat muda dan 
jauh lebih membutuhkan team-
work ketimbang otonomi dalam 
diri perusahaan.

Alih-alih otonomi, saya justru 
mendorong karyawan untuk le-
bih mengedepankan perilaku 
partisipatif dan proaktif serta 
tidak mengedepankan ego. Se-
tiap orang ingin maju dan ber-
kembang. Itu pasti. Namun saya 
selalu menekankan untuk me-
nomorduakan ego dan menda-
hulukan kepentingan bersama.

Untuk menjaga ego ini, saya 
punya cara sendiri, yaitu de-
ngan menciptakan lingkungan 
kerja yang nyaman dan menye-
nangkan. Kalau kita bekerja 
dengan orang yang kita suka 
satu sama lain, otomatis ego 
akan teredam. Jadinya, bukan 
sekadar kolega, namun lebih 
dari itu, semua orang di Alfacart 
adalah teman. Bekerja bersama 
teman, saya rasa meminimalkan 
perasaan tersinggung serta le-
bih mudah untuk menerima in-
put, karena ada rasa hormat. 
Beda pendapat, wajar, tapi rasa 
hormat akan membuat diskusi 
berjalan dengan lancar sehing-
ga kesimpulan terbaik pun bisa 
didapatkan.                               ❏

Bisnis bukan satu-satunya passion Catherine Hindra Sutjahyo. 
Chief Executive Officer (CEO) Alfacart.com ini juga mempunyai 
semangat di dunia pendidikan. Empat tahun silam, saat masih 
bekerja untuk McKinsey & Company sebagai junior engagement 
manager, ia bersama dengan rekannya mendirikan Children 
Education Foundation (CEF).

CEF merupakan lembaga nirlaba yang membantu anak-anak 
Indonesia usia 7 tahun-17 tahun, yang berasal dari keluarga ku-
rang mampu secara ekonomi dan orangtuanya putus sekolah. 
CEF memilih kisaran usia tersebut karena menilai pada usia ini-
lah karakter seseorang dibentuk. Tidak hanya memberikan 
beasiswa, CEF memberikan mentoring atau pendampingan. 
Langkah ini berangkat dari asumsi bahwa orangtua yang putus 
sekolah akan kurang mampu memberikan arahan yang maksimal 
bagi anak-anak mereka. Pendampingan dilakukan oleh donor, 
yang secara rutin berdiskusi dengan si anak, menjadi teman atau 
sahabat pena jika tidak memungkinkan tatap muka. 

Di tahun pertama, CEF berhasil merangkul 30 anak dari ber-
bagai kelompok usia. Tahun kedua, jumlahnya meningkat men-
jadi 100 anak. Sayang, ketika Catherine memutuskan untuk be-
rangkat ke Amerika Serikat, praktis tak ada yang menjalankan 
organisasi ini. Alhasil, CEF vakum selama dua tahun terakhir.

Namun, perempuan yang kini berusia 33 tahun itu tak pernah 
berhenti bermimpi untuk membantu anak-anak Indonesia. Ia 
masih menyimpan hasrat untuk membangkitkan kembali CEF. 
Dari pengalaman terdahulu, Catherine belajar bahwa terlalu ris-
kan menggantungkan organisasi nirlaba pada satu dua orang 
saja. Sebab, ketika salah satu sibuk, orang yang lain akan kewa-
lahan menjalankan sendiri organisasi ini. Karena itu, kelak CEF 
akan berisikan banyak orang atau grup sebagai donatur rutin. 
“Tahun depan, saya ingin memulai lagi dengan konsep yang jauh 
lebih matang, kalau bisa dengan lebih banyak orang,” ujar 
Catherine bersemangat.                                                      ❏

Hasrat Membantu 
Edukasi Anak Indonesia

Partner yang 
Tepat

Dalam hidup, karier dan 
bisnis, kita memerlukan 
partner. Mereka meru-

pakan pendorong, pendukung, 
pendamping, pemberi masukan, 
pemecut, penolong, dan pem-
beri informasi yang loyal dan 
jujur. Untuk itu, kita perlu mem-
punyai kriteria tertentu. Tidak 
bisa asal ambil. Tidak bisa asal 
“saya suka.”

Hidup dan karier Anda terlalu 
berharga untuk digadaikan atas 
dasar “asal ambil” dan “saya 
suka” belaka. 

Hindari mengambil partner 
hanya atas dasar rasa ketertari-
kan secara subjektif. Ini sering 
kali terjadi karena kita telah 
mengenal seseorang secara in-
tens. Karena bisa saja kita me-
mandang sisi yang “tidak tepat” 
untuk dijadikan indikator.

Kenali apakah ketertarikan 
tersebut berasal dari “perasaan” 
atau pikiran objektif. 

Namun, tentu saja waktu 
akan membuktikan unsur-unsur 
tersebut, sehingga sebenarnya 
Anda perlu lebih lama mengenal 
seseorang dan  dalam berbagai 
situasi. Idealnya, Anda kenali 
seseorang dalam situasi berbe-
da-beda, tidak hanya ketika hati 
senang. 

Karakter mendasar seseorang 
hanya bisa dikenali ketika ia 
mengalami masalah, baik kecil 
maupun besar, yang berhubung-
an dengan diri sendiri atau orang 
banyak. Seseorang yang sehari-
hari baik dan positif namun keti-
ka menghadapi suatu masalah 
menjadi berubah, perlu diamati 
dengan lebih mendalam.

Kenali lima unsur terpenting 
yang minimal harus ada dalam 
diri seorang partner: kecerdas-
an, integritas, komitmen, sema-
ngat membara (passion), dan 
manajemen waktu yang baik. 
Saya garis bawahi “minimal” 
karena setiap kasus berbeda 
dan untuk mencapai level suk-
ses yang tinggi, bisa jadi diper-
lukan lebih banyak unsur yang 
saling berkaitan.

Kelima unsur ini mempunyai 
gradasi alias spektrum. Anda  
perlu mengenali setiap gradasi 
dan tentukan seberapa besar 
kadar unsur  seseorang yang 
sesuai untuk posisi tersebut. 

Tentu seiring dengan waktu, 
kita semakin menyadari unsur-
unsur tersebut, sepanjang kita 
sendiri selalu belajar. Pola pikir 
selalu belajar tersebut dikenal 
sebagai growth mindset, suatu 
istilah yang dikembangkan oleh 
Profesor Carol Dweck dari 
Stanford University.

Kombinasi kelima unsur pen-
ting dalam diri seseorang terse-
but sangat menentukan bagai-
mana suatu misi alias “proyek” 
dapat dicapai. Dan untuk setiap 

proyek atau misi, kebutuhan 
akan setiap unsur berbeda. 

Misalnya, dalam hubungan 
baik dengan customer, komit-
men dan integritas yang dibung-
kus dengan komunikasi yang 
jelas lebih penting daripada ke-
mampuan suatu hard skill. Se-
dangkan dalam memimpin sua-
tu divisi, kelima unsur tersebut 
sama pentingnya. 

Menguji calon partner

Sekarang, pertanyaannya ba-
gaimana kita dapat menemukan 
seorang partner yang kelima 
unsurnya teruji?

Pertama, cocokkan persepsi 
Anda tentang kandidat tersebut 
dengan rekam jejak (track re-
cord). Adakah kejanggalan? 

Misalnya, seseorang yang 
mengaku berpengalaman dalam 
web design, mampukah ia me-
ngenali CMS yang digunakan? 
Ini dapat menjadi indikator 
tingkat pemahaman hard skill 
tersebut. 

Kedua, cari tahu beberapa 
hal khusus yang hanya dapat 
dijelaskan oleh seseorang yang 
benar-benar pernah mengalami 
suatu situasi. 

Misalnya, seseorang berpen-
didikan di Eropa tentu kenal 

betul gaya riset yang berbeda 
dengan di AS. Tanyakan apa 
perbedaannya.  Ini dapat men-
jadi indikator kecerdasan dan 
kapital intelektual seseorang.

Ketiga, kenali latar belakang 
profesi, manajemen, kepemim-
pinan, dan keterampilan-kete-
rampilan (skills) yang dapat di-
verifi kasi. Ini termasuk memve-
rifi kasi gaya komunikasi dalam 
berbagai situasi, termasuk pu-
blic speaking dan ketika melobi 
one-on-one.

Keempat, ujilah dengan be-
berapa situasi untuk mengenali 
semangat kerja membara (pas-
sion). Seseorang yang sangat 
mudah putus asa jelas bukan-
lah kandidat seorang partner 

yang baik. 
Gunakan berbagai data untuk 

“mematahkan” semangat kandi-
dat tersebut, kenali bagaimana 
ia atasi pesimisme dengan 
mengkomunikasikan optimis-
me. Namun kenali juga seseo-
rang yang terlalu optimis kare-
na ini kurang realistis. Temukan 
“adonan” yang cukup antara 
optimisme dan realisme. 

Kelima, ujilah manajemen 
waktu kandidat partner Anda 
dengan jadwal yang cukup ra-
pat. Tentu di Jakarta yang pe-
nuh kemacetan sangat berbeda 
dengan di Austin yang termasuk 
lengang. Namun Anda tetap da-
pat mengkritisi apakah ia mene-
pati janji dengan berusaha keras 
tepat waktu. 

Jika ia tampak main-main dan 
meremehkan janji dan tenggat 
waktu, bisa jadi ia tidak kompe-
ten, tidak respek terhadap Anda, 
atau buruk dalam manajemen 
waktu. Anda perlu jeli.

Mencari seorang partner yang 
tepat memang tidak mudah. 
Dengan mengenali lima unsur 
minimal, paling tidak Anda te-
lah mempunyai referensi dasar. 
Idealnya, Anda mempunyai daf-
tar unsur karakter seorang kan-
didat partner. Semakin jelas 
kriteria Anda, semakin baik. ❏

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

Hindari 
mengambil 
partner hanya 
atas dasar rasa 
ketertarikan 
secara subjektif.
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