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Baru-baru ini majalalah PC Magazine edisi 30 Desember
2003 menobatkan Carleton (Carly) S. Fiorina sebagai
PERSON OF THE YEAR pilihan majalah tersebut.
Nama Carly mungkin tidak sebegitu terkenal Bill Gates
atau Steve Jobs, tapi kiprah CEO perusahaan komputer
Hewlett-Packard tidak kalah hebat. Sewaktu Fiorina
dipilih oleh para anggota direksi HP menjadi pemimpin
puncak perusahaan yang lebih terkenal sebagai pembuat
printer ini, banyak yang menyangsikan kemampuannya.
Latar belakang pendidikannya di bisnis dan Fiorina
meniti karirnya di bidang managemen di AT&T dan
Lucent. Jadi pada awalnya dia sering disebut hanya
sebagai pemasar, saleswoman yang diragukan
kemampuannya
memimpin
perusahaan
berbasis
teknologi. Tapi Fiorina pantang menyerah. Apalagi
ketika dia mencetuskan ide untuk melakukan merger dengan perusahaan besar komputer
lainnya Compaq untuk dapat tetap bersaing ketat dengan beberapa perusahaan komputer
lainnya seperti SUN, IBM, dan DELL. Bukan hanya COMPAQ adalah perusahan pesaing
HP, tapi juga masing-masing perusahaan ini memiliki coporate culture yang sangat berbeda
satu sama lain. Usahanya ini pada awalnya mendapat sambutan yang dingin. Bahkan
mendapat tantangan sengit dari Walter Hewlett, anak salah satu pendiri HP. Sekali lagi
Fiorina pantang mundur.
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Untuk menjual idenya ini ke seluruh pegawai HP yang berjumlah sekitar 140.000-an orang,
Fiorina tidak sungkan-sungkan mondar-mandir menjelaskan idenya ke orang-orang yang
penting dan bertemu dengan karyawannya. Dia melakukan praktek yang sama seperti
kedua pendiri HP, Dave Packard dan Bill Hewlett yang dikenal dengan sebutan
“management by walking around”. Kalau kedua insinyur tersebut mondar-mandir untuk
memotivasi karyawan untuk kerap menciptakan teknologi baru, Fiorina sibuk bertemu
karyawannya untuk membujuk menerima idenya.
Pada akhirnya usahanya ini
membuahkan hasil ketika akhirnya pemilik saham HP setuju untuk bergabung dengan
COMPAQ.
Sekarang ini, Fiorina mendorong para karyawannya untuk kerap menemukan teknologi
baru. Slogan HP pun berbunyi invent (penemuan). Usahanya menggabungkan dua
perusahaan besar komputer AS mengembalikan kepercayaan investor ke sektor teknologi
dan juga HP. Bahkan kiprahnya ini juga sudah disebut-sebut akan menajdi bahan studi
menari bagi para penulis bisnis.
Mungkin pelajaran yang dapat diambil dari cerita Carly Fiorina adalah bahwa setiap orang,
laki-laki atau wanita (terutama wanita), asal dia memiliki ide yang cemerlang, keinginan
kuat dan sikap pantang menyerah, dapat melakukan apa saja yang dicita-citakan. Baik itu
mendalami ilmu komputer atau menjadi pemimpin top perusahaan komputer terkenal.
Tidak heran majalah bisnis AS terkemuka lainnya Fortune, juga telah menobatkan Carly
Fiorina sebagai most powerful woman in American business (wanita terkemuka di belantara
bisnis Amerika) untuk kurun waktu lima tahun berturut-turut sampai dengan tahun 2002.
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