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Sebagai BUMN, Telkom dan PLN memiliki 
fungsi memperkuat sinergi.
Pujo Pramono, VP Corporate 
Communication Telkom Indonesia

■MANUFAKTUR ■INFRASTRUKTUR

Penulis adalah salah satu 
dari ribuan pemegang 
sertifi kasi software de-

sain aplikasi Figma. Mung-
kin Anda belum begitu kenal 
dengannya, namun Figma 
sebenarnya salah satu aplika-
si yang paling digunakan 
dalam dunia desain aplikasi. 

Pendirinya adalah Dylan 
Field. Ia memiliki visi jelas 
dengan menciptakan kanvas 
virtual tempat para desainer 
berkolaborasi secara real-
time. Kedengarannya simpel, 
namun selama ini belum ada 
aplikasi serupa yang dispe-
sialisasikan pada ilustrasi 
diagram dan fl owchart.

Pada awalnya, Field 
memperkenalkan FigJam, 
yang mirip dengan tembok 
putih dipenuhi dengan kertas 
nota Post-It. Jadilah setelah 
enam bulan, ia berhasil me-
luncurkan versi beta Figma.

Apa kelebihannya diban-
dingkan dengan produk-pro-
duk desain kelas kakap seper-
ti Adobe? Figma dapat diak-
ses dari mana saja, mengingat 
ia menggunakan cloud com-
puting. Diluncurkan pada ta-
hun 2016, pada tahun keli-
manya ia berhasil menghasil-
kan revenue sebesar US$ 75 
juta. 

Nah, siapa saya pengguna 
setia Figma? Presiden Joe 
Biden dan timnya termasuk 

salah satunya. Kimberly-
Clark, Twitter, Slack, Twitter, 
LinkedIn, Flipboard dan ba-
nyak perusahaan raksasa 
lainnya juga menggunakan 
Figma bagi tim kreatif mere-
ka.

Saat ini, Figma divaluasi 
sebesar US$ 10 miliar. Para 
co-founder Dave Field dan 
Evan Wallace memegang 10% 
sahamnya. Dan valuasi di-
prediksikan akan meningkat 
terus mengingat pandemi 
Covid-19 ini membuat ba-
nyak perusahaan konvensio-
nal menyadari pentingnya 
"go virtual."

Akhirnya Figma memper-
oleh funding tambahan sebe-
sar US$ 200 juta. Dengan 
pengguna 80% berada di luar 
AS, berbagai strategi segar 
termasuk mengakuisisi dua 
startup. Ini memungkinkan 
mereka membangun aplikasi 
Figma untuk pengguna mobi-
le.

Field sendiri dikenal se-
bagai founder konservatif 
yang berhasil menggunakan 
strateginya dengan genial. 

Pertama, berani mencari 
mentor dan mendengarkan 
advis-advisnya. Field perca-
ya dengan kekuatan mento-
ring dan mentor. Ia tidak se-
gan-segan belajar dari mere-
k a  y a n g  m e m p u n y a i 
pengalaman mendirikan dan 

menjalankan startup hingga 
berhasil. Menjalankan advis 
secara cerdas telah menjadi 
suatu kebiasaan berharga.

Kedua, tidak berpikir ter-
lalu jauh ke depan. Maksud-
nya, setiap hari, minggu, bu-
lan, kuartal dan tahun meru-
pakan kesempatan untuk 
memperbaiki kesalahan dan 
menjadi lebih baik daripada 
sebelumnya. Begitu banyak 
ide yang dilontarkan kepada-
nya dari para user, namun 
tidak semuanya dibutuhkan 
untuk menciptakan produk 
yang ideal.

Ketiga, selalu mencari ke-
seimbangan (balance). Dari 
kantor pusat Figma di San 

Francisco, ia selalu mencari 
keseimbangan dengan dunia 
offline dan hibrida. Figma 
perlu untuk dikuasai secara 
online dan offline, sehingga 
kekuatan ekonominya berke-
seimbangan tanpa perlu 
mengandalkan salah satu 
saja.

Keempat, kukuh dalam 
pricing. Tidak banyak startup 
langsung menawarkan pro-
duk SaaS berbayar, padahal 
masih berstatus startup. Fig-
ma menawarkan penggunaan 
nirbayar dan berbayar, ter-
gantung kebutuhan. Namun 
mereka kukuh dengan pricing 
yang tertera tanpa banyak 
negosiasi termasuk pengguna 
korporat dengan anggota tim 
yang besar. 

Kelima, berani ditolak 
dan bangkit kembali secara 
cepat. Field telah beberapa 
kali mendirikan situs dan 
startup dengan partner mau-
pun secara solo. Ia dikenal 
tidak jemu-jemu ditolak dan 
mengundurkan diri dari star-
tup-nya ketika visi tidak da-
pat diwujudkan. Semakin se-
ring ia "gagal," semakin dekat 
ia dengan kesuksesan startup 
terbarunya yaitu Figma.

Keenam, mencari kebe-
naran terus-menerus. Field 
adalah a "truth seeker" yang 
terus-menerus menggunakan 
design thinking dalam menca-

ri solusi dengan startup apli-
kasinya. Di era pandemi, 
"kebutuhan" para user sema-
kin termagnifikasi karena 
batas antara bekerja dari 
kantor dan dari rumah sema-
kin tipis.

Kemungkinan besar, me-
nawarkan fi tur-fi tur yang se-
makin komprehensif seperti 
Canva dan GitHub merupa-
kan pilihan yang dapat diper-
timbangkan. Selain itu, ke-
stabilan aplikasi dengan 
down time nihil merupakan 
hal terpenting agar para user 
tidak berpindah ke aplikasi 
lain. 

Pada April 2020, sekitar 
20 menit down time dialami 
para user Figma dan ini sa-
ngat mengganggu kolaborasi 
kerja para tim desain. Jadi-
lah Figma salah satu aplikasi 
yang paling berperan sehing-
ga satu kali down time saja 
telah merupakan batu san-
dungan berarti bagi kelancar-
an proyek desain.

Startup-startup terkini ada 
baiknya menggunakan Figma 
sebagai benchmark meng-
ingat keberhasilannya dalam 
menerapkan simplifikasi 
konsep dan strategi-strategi 
realistisnya. Di era pandemi 
dan pasca pandemi ini, dapat 
kita harapkan semakin ba-
nyak startup-startup genial 
bermunculan.                 ■

Figma, Google Doc-nya DesainFigma, Google Doc-nya Desain

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

OTOMOTIF■

Mobil Vietnam 
Masuk Indonesia

JAKARTA. Industri otomotif 
Tanah Air kembali kedatang-
an merek mobil dari negara 
tetangga. Jika selama ini pasar 
otomotif dikuasai pabrikan 
Jepang, kini pemainnya lebih 
beragam, yakni berasal dari 
China, Korea Selatan dan te-
ranyar Vietnam.

Sebelumnya PT Indomobil 
Sukses Internasional Tbk 
(IMAS) memboyong merek 
Chery dari China. Gabungan 
Industri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo) me-
nyambut baik semua merek 
yang akan masuk Indonesia, 
termasuk pabrikan mobil Vin-
Fast asal Vietnam. 

Ketua I Gaikindo Jongkie 
Sugiarto menyatakan dengan 
masuknya VinFast, maka ma-
syarakat akan memiliki tam-
bahan pilihan. "Gaikindo me-
nyambut baik semua merek 
yang akan masuk ke Indone-
sia, masyarakat punya tamba-
han pilihan," ujar dia kepada  
KONTAN, Kamis (2/9).

Dia mengatakan, VinFast 
hingga saat ini belum meng-
hubungi Gaikindo selaku aso-
siasi industri otomotif yang 
membawahi puluhan merek 
kendaraan roda empat dan 
lebih di Tanah Air.

Sebagai informasi, mobil 
asal Vietnam VinFast disinya-
lir akan masuk pasar otomotif 
Indonesia dengan mengacu 
laman Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual Kemen-
kumham RI. Di website itu 
tercantum dua model mobil 
yang didaftarkan yakni sedan 
dan sport utility vehicle 
(SUV).

Isu masuknya VinFast ke 
pasar Indonesia sebelumnya 
juga muncul dalam situs Pusat 
Data Kekayaan Intelektual. 
Berdasarkan gambar pada si-
tus itu, model VinFast berjenis 
SUV, MPV dan sedan. Salah 
satu produk yang didaftarkan 
merupakan mobil tanpa emisi 
gas buang.

Jongkie menambahkan, di 
Indonesia pasar mobil sedan 
dan SUV akan bagus. Hal ini 
didukung PP 74/2021, dimana 
insentif Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah (PPnBM) dise-
but bergantung pada desain. 
"Pasar mobil sedan dan SUV 
akan bagus. Apalagi dengan 
adanya PP 74/2021 dimana 
PPnBM tergantung pada ka-
dar emisi, bukan bentuk atau 
desain kendaraan," ujar dia.

Amalia Nur Fitri

JAKARTA. PT Industri dan 
Perdagangan Bintraco Dhar-
ma Tbk (CARS) memastikan 
kegiatan bisnisnya tidak ter-
ganggu meski ada gugatan 
Penundaan Kewajiban Pem-
bayaran Utang (PKPU) yang 
dihadapi salah satu pemegang 
sahamnya. Manajemen CARS 
tengah fokus memperbaiki 
kinerja di sisa tahun ini.

Dikutip dari keterbukaan 
informasi Bursa Efek Indone-
sia (BEI), salah satu peme-
gang saham CARS yaitu PT 
Ahabe Niaga Selaras (ANS) 
mendapatkan gugatan PKPU 
dari Anggraeni Chandra dan 
Erwin Setia Budi Djaja mela-
lui kuasa hukum mereka Meli-
sa di Pengadilan Niaga dan 
Pengadilan Negeri Semarang.

Pendaftaran permohonan 
PKPU tersebut diterima oleh 
pengadilan dengan perkara 
N o m o r  3 0 / P d t . S u s -
PKPU/2021/PN tanggal 24 
Agustus 2021. 

Investor Relations Bintraco 
Dharma, Yosef mengklarifi ka-
si, ANS memiliki saham CARS 
dengan porsi 4,69% per 25 
Agustus 2021. Status ANS bu-
kanlah pemegang saham uta-
ma. Perusahaan ini memang 
menjadi pemegang saham pe-
ngendali melalui posisi jabat-
an di manajemen CARS.

Ia juga menyebutkan, kegi-
atan usaha CARS masih berja-
lan normal tanpa ada per-
ubahan. Implikasi status pe-
ngendali saham yang tersemat 

pada ANS juga masih dipelaja-
ri oleh tim legal. “CARS saat 
ini tidak dalam posisi mewa-
kili ANS sebagai pemegang 
saham dengan kepemilikan 
4,69% untuk memberi penda-
pat lebih lanjut terkait hal itu,” 
ujar dia, Selasa (31/8).

Manajemen CARS tengah 
fokus memperbaiki kinerja 
perusahaan yang sempat ter-
tekan. Pihaknya berharap 
adanya perbaikan iklim usaha 
di semester II-2021 seiring 
berlanjutnya kebijakan relak-
sasi PPnBM sektor otomotif, 
ditambah gencarnya program 
vaksinasi Covid-19.

Strategi CARS menitikbe-
ratkan pada segmen otomotif 
dengan penjualan mobil baru 
yang mendapatkan insentif 
PPnBM serta peluncuran mo-
del baru yang disiapkan prin-
sipal untuk menarik minat 
pasar.

CARS tentu berharap ba-
nyak pada segmen bisnis oto-
motif mengingat penjualan 
mobil CARS telah mencapai 
7.405 unit di semester I-2021 
atau naik 14% dibandingkan 
semester pertama tahun lalu. 
Yosef menilai, pasar otomotif 
tetap akan bertumbuh di sisa 
tahun ini mengingat insentif 
PPnBM masih berlaku.

 CARS membidik pertum-
buhan penjualan unit mobil 
baru sebanyak dua digit sam-
pai akhir tahun 2021.

Dimas Andi Shadewo

Dok. CARS

CARS tengah fokus untuk memperbaiki kinerja perusahaan 
yang sempat tertekan.

CARS Tetap Optimis 
Kejar Pertumbuhan

OTOMOTIF■

JAKARTA. Sejumlah perusa-
haan pelat merah serius me-
ngembangkan bisnis internet 
broadband. Selain PT Telkom 
Indonesia Tbk melalui bende-
ra Indihome, kini PT Perusa-
haan Listrik Negara (PLN) 
masuk mengusung Iconnet 
dan PT Perusahaan Gas Nega-
ra Tbk (PGAS) membawa 
brand Gasnet. 

Riuhnya aktivitas BUMN 
berbisnis internet broadband 
mendorong Menteri BUMN 
Erick Thohir mewacanakan 
penggabungan Iconnet de-
ngan Indihome. Kabar yang 
sampai ke kONTAN, Gasnet 
milik PGAS juga disebut-sebut 
akan diakuisisi oleh Telkom. 

Vice President Corporate 
Communication PT Telkom 
Indonesia Tbk Pujo Pramono 
mengatakan, pihaknya men-
dukung setiap keputusan Ke-
menterian BUMN dalam rang-
ka mempercepat digitalisasi 
dan pemerataan konektivitas 
di seluruh Indonesia. “Sebagai 
BUMN, Telkom dan PLN me-
miliki fungsi memperkuat si-
nergi, menciptakan pertum-
buhan berkelanjutan dan pe-
ngembangan usaha,” ungkap 
dia kepada KONTAN, Kamis 
(2/9), menanggapi wacana 
penggabungan Indihome dan 
Iconnet.

Manajemen Telkom opti-
mistis rencana tersebut bertu-
juan membawa manfaat lebih 
baik bagi BUMN serta men-
ciptakan manfaat lebih besar 
bagi seluruh masyarakat In-
donesia, terutama untuk men-
dapatkan kemudahan akses 
internet dalam melahirkan ta-
lenta digital dan mengaksele-
rasi digitalisasi di Tanah Air.

Pujo menyebutkan, saat ini 
penetrasi fi xed broadband di 
Indonesia baru menyentuh 

level 15% dari total 69 juta ru-
mah tangga. Sejatinya, wabah 
pandemi Covid-19 turut mem-
percepat tingkat adopsi ma-
syarakat, sehingga kebutuhan 
terhadap akses dan konektivi-
tas semakin besar demi me-
menuhi kebutuhan bekerja, 
belajar, dan berwirausaha 
dari rumah. “Dengan demiki-
an, peluang meningkatkan 
penetrasi fi xed broadband ke 
penjuru Indonesia masih ter-
buka lebar,” kata dia.

Dari situ, Telkom melalui 
Indihome berupaya mengha-
dirkan layanan internet de-
ngan pengalaman digital ter-
baik untuk memenuhi bera-
gam kebutuhan masyarakat, 
khususnya di situasi pandemi 

tatkala aktivitas sebagian ma-
syarakat lebih banyak dilaku-
kan dari rumah.

Saat ini, IndiHome didu-
kung jaringan fi ber optik se-
panjang 166.343 kilometer 
dari pusat kota sampai pelo-
sok desa di seluruh Indonesia. 
Jaringan ini menjangkau 96,5% 
kabupaten/kota, bahkan hing-
ga 9 pulau terluar Indonesia.

Hingga akhir 2021, Indiho-
me membidik total pelanggan-
nya mencapai 9,6 juta. Hingga 
akhir Maret 2021, Indihome 
memiliki total pelanggan men-
capai 8,1 juta. Per 30 Juni 
2021, Indihome menyumbang 
pendapatan hingga Rp 12,88 
triliun atau setara 18,54% total 
pendapatan Telkom.

Direktur Utama ICON+ 
(Iconnet) Yuddy Setyo Wicak-
sono dan Direktur Utama 
PGAS Haryo Yunianto belum 
bisa dimintai konfirmasinya 
hingga kemarin. Kementerian 
BUMN juga belum menyam-
paikan tanggapannya.

Sementara itu,  PT Jasamar-
ga Related Bisnis (JMRB) te-
ngah mengembangkan bisnis 
di sektor infrastruktur fiber 
optik. Direktur Utama JMRB, 
Cahyo Satrio Prakoso menga-
takan, saat ini rencana pe-
ngembangan bisnis infrastruk-
tur fi ber optik sedang tahap 
penyusunan studi kelayakan 
(feasibility study). 

Dia memastikan, JMRB ti-
dak bertindak sebagai provi-

der internet. Kelak, infrastruk-
tur fi ber optik ini bisa diguna-
kan oleh semua pelaku usaha 
teknologi, baik swasta mau-
pun pelat merah. “Infrastruk-
tur tersebut dapat digunakan 
oleh semua pelaku industri 
teknologi yang memerlukan 
basis konektivitas dengan fi b-
er optik,” imbuh dia, Kamis 
(2/9).

JMRB tentu akan mengopti-
malkan aset milik induk usa-
hanya, Jasa Marga (JSMR). 
Sebagai tahap awal, pemba-
ngunan infrastruktur fiber 
optik akan fokus di Pulau 
Jawa, terutama di jaringan ja-
lan tol milik Grup JSMR, de-
ngan konsesi Jalan Tol Trans 
Jawa sepanjang 1.167 km.    ■

BUMN Berbisnis Internet
Selain Telkom, kini PLN, PGAS dan JSMR mengembangkan bisnis dan infrastruktur broadband

Dimas Andi Shadewo, 
Azis Husaini

Bantuan Alat Kesehatan

 ANTARA/Galih Pradipta

Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasih (kanan) menyerahkan bantuan paket kesehatan kepada Sekretaris Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji (kiri) di Kantor 
Kementerian PAN-RB, Jakarta, Kamis (2/9). PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) menyalurkan 
bantuan peralatan pencegahan Covid-19 untuk Kementerian PAN-RB berupa 10.000 masker KN95, 200 kemasan hand 
sanitizer, 300 boks vitamin.

REUTERS/Kham

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) 
menyambut baik semua merk yang akan masuk ke Indonesia.


