
perusahaan China ini masuk 
dengan menawarkan kualitas 
bagus tapi harganya rendah. 
Jadi ini peluang untuk Huawei. 

Huawei adalah mitra untuk 
penjualan, sementara IBM me-
rupakan mitra dalam pemba-
ngunan data center. Kami juga 
akan mencoba bekerjasama 
dengan para mitra strategis 
yang baru.

Tiga tantangan

Dalam menjalankan strategi 
bisnis ini paling tidak kami me-
miliki tiga tantangan. Pertama, 
adalah people. Sejalan dengan 
pertumbuhan teknologi, kami 
harus meningkatkan orang-
orang kami. Untuk masalah 
orang ini memang dipikirkan 
juga oleh Telkom Group. Kami 
ikutkan orang-orang kami di 
program Telkom Group. 

Maklum, perpindahan orang 
di perusahaan ICT itu sangat 
tinggi, terjadi bajak-membajak. 
Kami memiliki kendala di sini. 
Kami sudah melatih mereka, 
sudah bagus, eh diambil sama 
perusahaan asing. Jadi kami 
harus melatih orang baru lagi. 
Dengan perbaikan-perbaikan 
yang terus dilakukan sekarang, 
kami yakin para karyawan lebih 
lama bertahan di Telkomsigma.

Kami terus berupaya memu-
puk kenyamanan kerja. Ling-
kungan kerja dibuat terbuka. 
Kalau di perusahan asing kan 
bicaranya hanya target, tapi 
kami lebih menawarkan kenya-
manan kerja. Kami berharap ti-
dak masalah materi yang terus 
dicari, tetapi kenyamanan kerja 
juga. Saat ini, jumlah karyawan 
1.200 orang. 

Kedua, masalah produk. Pro-
duk-produk yang margin tinggi 
itu adalah produk buatan sendi-
ri atau domestik. Kami berusa-
ha membuat produk-produk 
yang bersaing dengan luar ne-
geri. Kendalanya membuat pro-
duk sendiri adalah untuk sisi 
fungsionalitas sekarang kami 
bisa mengikutinya. Tapi, func-
tionality ke depan biasanya 
orang luar negeri lebih paham 
karena terkait tren. Kami kesu-
litan melihat tren tersebut. So-
lusinya adalah kami kolaborasi 
dengan IBM. Ini cukup mem-
bantu menyelesaikan masalah. 

Ketiga, masalah profit. Di In-
donesia itu deal-nya masih sen-
sitif. Jadi orang lebih senang 
dengan harga murah. Karena 
itu, kami sekarang membagi-
bagi segmen. Untuk perusahaan 
enterprise harganya premium, 
sementara yang di bawah dibe-
rikan harga yang disesuaikan. 
Kami memang fokus di enter-
prise karena memang profitnya 
masih bagus. Selain itu, kebu-
tuhan IT di segmen tersebut 
sangat tinggi.

Meski begitu, sejak memim-
pin Telkomsigma saya juga 
mencoba bermain di pasar usa-
ha kecil-menengah. Kami akan 
melayani semua segmen dengan 
cloud computing. Memang be-
lum banyak pasar yang dijaring 
di segmen itu, baru sekitar 5% 
sampai 7%. o

Di sela-sela kesibukannya 
menghela Telkomsigma, Judi 
Achmadi masih rutin berolah-
raga. Pria yang akrab disapa 
Jac ini rajin mengayun raket 
tenis dan dan stik golf. Tenis 
dan golf memang olahraga fa-
voritnya. “Saya selalu main 
dua kali seminggu,” kata Di-
rektur Utama Sigma Cipta Ca-
raka (Telkomsigma) ini.  

Dalam dua kali seminggu, 
bapak dua anak ini melakukan 
olahraga tenis di dua kota yaitu 
di Jakarta dan Bandung. 
Maklum, keluarganya memang 
tinggal di Bandung. “Senin sam-
pai Jumat  saya di Jakarta, baru 
akhir pekan saya ke Bandung 
karena istri ada di sana,” kata 
lelaki berdarah Jawa Timur tapi 
kelahiran Maluku Tengah, 8 
April 1967 ini.

Bagi Jac, tenis maupun golf 
tak cuma merupakan sarana 
berolahraga, tapi juga media 
untuk mendekati rekan bisnis. 
Menurut alumnus Institut 
Teknologi 10 November 
Surabaya ini, orang yang ber-
main tenis biasanya orang 
yang punya kelas. Jadi, tenis 
juga bisa sebagai sarana men-
dekati klien potensial.  

Toh, berdasarkan peng-
alaman selama ini, Jac menilai 
olahraga golf masih merupa-
kan media paling efektif untuk 
lobi. “Kalau mau cari keringat 
saja olahraga tenis. Sedangkan 
golf hanya untuk fun, “ kata 
peraih gelar MBA dari STMB, 
Bandung. 

Jac sudah mengenal tenis 

sejak berusia muda. Sekarang, 
dia juga aktif di klub tenis yang 
bernama Telkom Club. Ia 
menjadi ketua klub itu.

Jac memang mendorong 
para bawahan dan karyawan-
nya untuk rajin berolahraga 
dengan membuka berbagai 
sarana. “Kalau teman-teman 
di sini memiliki perkumpulan di 
luar, kami juga biayai. Misalnya 
badminton atau futsal, kami 
biayai,” kata anak pertama 
dari lima bersaudara ini. 

Menurut Jac, olahraga bisa 
melatih diri menjadi seorang 
yang sportif sehingga berdam-
pak positif di dunia kerja. 
“Kalau memang dalam perma-
inan olahraga itu belum bagus, 
sebaiknya diperbaiki. Jadi ja-
ngan curang,” katanya.  

Setidaknya prinsip yang dipe-
gangnya itu telah merentangkan 
perjalanan panjang karier Jac di 
bidang telekomunikasi. 

-  GM Billing System Operation 
di IS Department Bandung 
(2002)

- Project Director of IT 
Transformation System di 
Bandung (2005)

-  Deputy Chief of CDMA 
Business Unit (Telkom 
Flexi) (2007)

-  Deputy Marketing of CDMA 
Business (Telkom Flexi) 
(2009)

-  Vice President Service and 
Product Strategy (2010)

-  Presiden Direktur PT Sigma 
Cipta Caraka (Juni 2012 - 
sekarang)                         o

Memukul Bola dari Jakarta 
sampai Bandung 

Industri ini rawan 
pembajakan 
karyawan, untuk 
itu kami mencoba 
menawarkan 
kenyamanan kerja.

Sastra: Bisnis  
atau Keindahan

Berbagai karya sastra  
Shakespeare merupakan 
best-seller sepanjang za-

man. Sayangnya, penulis besar 
tersebut sekarang sudah  
almarhum. Sementara, karya-
karya legendarisnya sudah ti-
dak lagi menghasilkan royalti 
lantaran sudah berada di dalam 
“public domain”.

Perlindungan hak cipta atas 
suatu karya sastra adalah se-
panjang hidup penulis tersebut 
ditambah 50 tahun setelah ke-
matiannya. Biasanya, penerima 
royalti pasca-kematian adalah 
para ahli warisnya.

Ada sastrawan atau sastra-
wati yang masih hidup dan me-
raup royalti luar biasa? Jika, ya, 
bagaimana caranya? Maklum, 
bukankah keindahan hanya se-
mata-mata untuk keindahan? 
Sementara itu, “keindahan yang 
menjadi bisnis”, bagaimana  
statusnya?

Di zaman modern saat ini, 
kita mengenal berbagai best-
selling books alias buku laris 
yang telah diadaptasi menjadi 
film, permainan di komputer, 
aplikasi di smartphone, dan 
cenderamata. Kita mungkin 
saat ini mengenal JK Rowling 
dengan seri “Harry Potter” dan 
Stephenie Meyer dengan 
seri “Twilight”-nya, serta 
EL James dengan “Fifty 
Shades of Grey” sebagai 
karya-karya kultur pop 
yang diminati oleh para 
pembaca novel-novel ringan 
yang penuh dengan plot-plot 
nan mencengangkan.

Namun, tidak bisa dipungki-
ri bahwa karya-karya tersebut 
merupakan karya-karya sastra 
kontemporer. Contemporary 
literature.

Menurut profesor sastra dari 
Universitas Harvard, Marjorie 
Garber, suatu karya dipandang 
sebagai “sastra” karena status-
nya. Jadi, bukan karena segala 
macam pernak-pernik format 
dan struktur atau kualitas yang 
subjektif. Suatu karya dianggap 
sebagai “sastra” apabila dipan-
dang penting, dipelajari, dibaca, 
dan dianalisis dengan metode 
kesusasteraan.

Jadi, seri “Harry Potter”, 
“Twilight”, dan “Fifty Shades of 
Grey” bisa saja suatu saat nanti 
menyandang gelar “karya sas-
tra”. Yaitu, ketika waktu mem-
buktikan kelanggengan karya 
tersebut dan pengakuan dari 
para pembaca dan pakar sastra. 
Dalam karya-karya tersebut, 
tentu kita jumpai berbagai kein-
dahan. Tepatnya, keindahan 
yang dibisniskan.

Kemungkinan tersebut terbu-
ka lebar jika melihat pertum-
buhan industri video gim dan 

aplikasi-aplikasi di ponsel pin-
tar saat ini. Industri itu sudah 
melampaui total pendapatan 
kotor penjualan film ke bios-
kop-bioskop. Pasar industri gim 
video sebesar US$ 66 miliar 
yang akan meningkat menjadi 

US$ 82 miliar pada tahun 2017 
mendatang. Jumlah tersebut 
belum termasuk gim di ponsel 
pintar dan tablet.

Bandingkan dengan industri 
buku dunia yang hanya senilai 
US$ 25 miliar. Pangsa pasar 

b u k u elektronik (e-
book) sekitar 16% hingga 23% 
dari nilai tersebut, tergantung 
berbagai hal. Tahun 2013 lalu, 
pangsa pasar e-book menurun 
dan sebaliknya perdagangan 
buku hardcover cukup melam-
bung. Namun, secara garis be-
sar, pasar e-book tetap mening-
kat mengingat secara umum 
tren dunia makin digital.

Sastrawan dan sastrawati 
juga bisa meraih keuntungan 
dari karyanya saat ini melalui 
character licensing. Yaitu, 
memberikan hak kepada pene-
rima lisensi untuk mengguna-
kan berbagai kemiripan dengan 
karakter-karakter sastra untuk 
berbagai produk dan cendera-
mata, seperti pakaian, alat-alat 

tulis, dan tempat-tempat ber-
main. Tokoh-tokoh Harry Potter 
sudah banyak dinikmati dalam 
berbagai produk, bahkan di ta-
man bermain Universal Studio 
Orlando sudah ada area Harry 
Potter Park.

Berbagai format

Sesungguhnya, dunia sastra 
sudah bisa dinikmati dalam 
format-format lain di samping 
puisi dan narasi tercetak bela-
ka. Dunia digital dan character 
licensing memberikan berbagai 
kesempatan baru.

Baru-baru ini ada drama mu-
sikal Sitti Nurbaya yang digelar 
di Gedung Teater TIM Jakarta. 
Ini merupakan format lain dari 
suatu karya sastra. Begitu pula 
genre baru puisi esai yang dipe-
lopori oleh Denny JA, merupa-
kan suatu format baru yang bisa 
dipertimbangkan dalam pe-
nyampaian karya sastra.

Saya menghargai semua gen-
re dan semua pendekatan yang 
dipakai dalam menghasilkan 
suatu karya intelektual atau 
intellectual property. Tidak ada 
genre yang lebih “tinggi” atau 
lebih “rendah”. Begitu pula ti-
dak ada format yang lebih 
“baik” dan “kurang baik”. For-
mat analog yang juga mencakup 
format kinestetik dan format 
digital sama-sama mempunyai 
fungsi dan tempat tersendiri.

Ingatlah bahwa suatu karya 
dipandang sebagai “sastra” apa-
bila dipandang penting, dipela-
jari, dibaca, dan dianalisis de-
ngan metode kesusasteraan. 
Karya-karya Shakespeare di-
anggap karya sastra karena 
mempunyai daya langgeng 
yang luar biasa. Bayangkan 
jika ternyata karya-karya 
budaya pop juga bisa lang-
geng beberapa abad ke de-

pan, maka itulah “karya sas-
tra” yang dihasilkan pada zaman 
ini.

Mari berbisnis dengan karya-
karya sastra. Tidak ada yang 
salah dengan menjadi sastra-
wan atau sastrawati yang kaya 
raya. Uang adalah energi netral 
dan segala sesuatu yang baik 
pun memerlukan uang. Kekaya-
an yang didapat dari karya inte-
lektual sesungguhnya merupa-
kan uang halal yang sangat baik 
karena memberikan kebahagia-
an bagi para penikmatnya sam-
bil meningkatkan produktivitas 
umat manusia.

Berbahagialah para sastra-
wan dan sastrawati yang hidup 
di era digital ini. Teori Ekor 
Panjang Chris Anderson bisa 
jadi merupakan jalur jitu untuk 
meraup keuntungan besar. o

Jennie M. Xue 
Penulis buku-buku best-seller, 
pebisnis dan pengajar di Silicon 
Valley, California, Amerika Serikat

Dunia sastra sudah 
bisa dinikmati 
dalam format-
format lain, di 
samping puisi dan 
narasi tercetak.
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