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JAKARTA. Bila tidak ada ha-
langan, satu pebisnis otomotif 
global siap masuk pasar Indo-
nesia. Pasar otomotif domes-
tik yang tetap menggeliat 
menjadi salah satu alasan pe-
bisnis otomotif memalingkan 
perhatian ke Indonesia. 

Informasi ini diungkap oleh 
Paulus B. Suranto, Chief Exe-
cutive Offi cer PT Indobuana 
Autoraya, distributor Volvo di 
Indonesia yang bakal menu-
kangi perusahaan otomotif ini 
pada awal September nanti. 
"Ini merupakan kesempatan 
bagi saya memimpin sebuah 
agen tunggal pemegang merek 
(ATPM) yang tidak cuma 
mengurus penjualan, tapi juga 
merek dan produksi," katanya, 
Kamis (22/8) .

Sejauh ini, Paulus lebih ba-
nyak berkecimpung di bisnis 
otomotif, terutama dari sisi 
penjualan dan distributor. Se-
belum menukangi Volvo, ia 
tercatat pernah memimpin 
bagian penjualan PT General 
Motors Indonesia serta PT 
BMW Indonesia sebelum 
akhirnya menjadi petinggi di 
PT Indobuana Autoraya yang 
merupakan anak usaha dari 
Indomobil Group.

Sayang, Paulus belum bisa 
memberi informasi seputar 
identitas dari pabrikan anyar 
tersebut. Yang jelas, pemain 
otomotif ini sudah dikenal 
masyarakat Indonesia. Malah, 
produknya pernah masuk pa-
sar Indonesia dan sempat 
menjadi idola. "Informasi 

singkatnya adalah, pemain ini 
berasal dari Eropa dan punya 
pabrik perakitan di Thailand," 
katanya.

Nah, kabar yang beredar 
adalah si investor otomotif 
tersebut adalah Fabbrica Itali-
ana Automobili Torino alias 
Fiat. Untuk informasi ini, Pau-
lus tidak mau menjawab seca-
ra pasti. "Tunggu saja peng-

umuman resmi di bulan Okto-
ber 2013," katanya.

Yang jelas, setelah peng-
umuman resmi tersebut, pab-
rikan otomotif ini segera 
mempersiapkan jaringan pe-
masaran di kota-kota besar. 
Targetnya, produk perdana 
siap meluncur ke pasar Maret 
2014. Target yang dibidik dari 
produk pertama pabrikan ini 
adalah menyasar segmen 
kaum muda kelas menengah.

Mengacu di situs Fiat Thai-
land, pabrikan ini sudah me-
masarkan mobil Fiat 500. Mo-
bil mungil berdapur pacu 
1.400 cc ini, menurut Motor-
tren, berharga paling murah 
US$ 16.000 per unit.

Markus Sumartomdjon

Pelemahan nilai tukar rupiah memukul 
industri yang bahan bakunya impor tapi 
berorientasi pasar domestik.
Ade Sudrajat, Ketua Umum API

JAKARTA. Pelemahan nilai 
tukar rupiah sudah pasti ber-
dampak pada industri manu-
faktur. Pasalnya, nilai tukar 
rupiah merosot membuat in-
dustri manufaktur harus me-
nanggung selisih kurs, terlebih 
lagi bagi industri yang sebagi-
an besar bahan bakunya ma-
sih harus diimpor.

Hampir seluruh industri 
manufaktur terimbas pele-
mahan nilai tukar. Di antara-
nya, industri elektronik, in-
dustri otomotif, tekstil, kema-
san, dan alas kaki.

Ketua Umum Asosiasi Per-
tekstilan Indonesia (API) Ade 
Sudrajat bilang, pelemahan 
nilai tukar rupiah bakal ber-
dampak besar bagi industri 
tekstil dan produk tekstil 
(TPT) yang orientasi pasarnya 
domestik. "Kalau industri TPT 
yang orientasinya ekspor ti-
dak ada masalah, karena me-
reka membeli bahan baku da-
lam dollar AS, tapi penghasil-
annya juga dollar AS," jelasnya 
kepada KONTAN, Kamis 
(22/8).

Pukulan besar justru diala-
mi produsen TPT yang berori-
entasi pasar domestik. Pasal-
nya, meski biaya produksi 
meningkat karena harga ba-
han baku impor jadi lebih 
tinggi, namun produsen tak 

bisa menaikkan harga jual 
produknya. Sebab, kenaikan 
harga jual produk di pasar 
domestik bisa menurunkan 
daya beli masyarakat.

Pelemahan nilai tukar rupi-
ah juga membuat biaya pro-
duksi para produsen kemasan, 
alas kaki, elektronik, dan alas 
kaki membengkak. Maklum 
saja, sebagian komponen dan 
bahan baku industri tersebut 
masih impor.

Direktur Pengembangan 
Bisnis Indonesia Packaging 
Federation (IPF) Ariana Su-
santi bilang, saat ini sekitar 
50% bahan baku plastik masih 
impor.

Mengatur siasat
Untuk bisa mempertahan-

kan usahanya di tengah pele-
mahan nilai tukar, Ade bilang, 
pebisnis TPT yang beroerien-
tasi pasar domestik memilih 
menahan barang di gudang 
ketimbang melepasnya ke pa-
sar. Tapi, "Paling lama produ-
sen menahan stok barang di 
gudang selama dua bulan," 
katanya.

Namun, menahan barang 
terlalu lama membuat arus 
kas para produsen TPT do-
mestik bakal tersendat. Jika 
kondisi pelemahan nilai tukar 
rupiah terus berlanjut, Ade 
bilang, mau tidak mau para 
produsen TPT yang selama ini 

berorientasi pada pasar do-
mestik harus mulai mengalih-
kan produknya ke pasar eks-
por. "Para produsen TPT ha-
rus mencari pasar ekspor baru 
bagi produknya," jelasnya.

Ketua Electronic Marketer 
Club (EMC) Rudyanto bilang, 
produsen elektronik tengah 
menyiapkan strategi efi siensi 
dan menaikkan harga agar 
margin tak tergerus. "Secara 
industri, kemungkinan harga 
naik 5%. Tapi kenaikan harga 
tergantung pada prinsipal dan 
jenis produk," ungkapnya.

Strategi menaikkan harga 
jual juga dilakukan oleh in-
dustri kemasan plastik. "Pro-
dusen ada yang menaikkan 
harga karena kenaikan beban 
ini,” ujar Ariana. 

Direktur Erajaya Swasem-
bada, Budiarto Halim bilang 
pelemahan nilai tukar mem-
buat harga produk telekomu-
nikasi juga naik. Namun, se-
bagai distributor, Erajaya ha-
nya mengikuti kenaikan harga 
dari prinsipal.

Direktur Pemasaran PT To-
yota Astra Motor (TAM) Rah-
mat Samulo menjelaskan, 
TAM memilih untuk melaku-
kan berbagai efi siensi dengan 
menekan biaya produksi. 
Langkah ini dilakukan untuk 
menghindari kenaikan harga 
jual mobil supaya tetap bisa 
bersaing di pasar dengan para 
kompetitor.   ■

Rupiah Melorot 
Pukul Industri 
Manufaktur
Strategi pebisnis efisiensi atau menaikkan harga

Herlina K, Tendi Mahadi, 
Merlinda R, Aceng N.

Fiat Kembali Meramaikan Pasar Otomotif

Fiat Thailand 
sudah 

memasarkan 
mobil mungil 

Fiat 500.

■MANUFAKTUR

Design thinking (DT) 
merupakan konsep 
yang luar biasa, na-

mun sebenarnya mitos atau 
realita? Konsep-konsep bisnis 
tidak semuanya bisa diterap-
kan dengan baik dan manis 
di lapangan. Untuk membuk-
tikan “kehebatan” konsep ini, 
The Design Management In-
stitute dan University of Vir-
ginia Darden School of Busi-
ness mengadakan penelitian 
untuk menguji relevansi dan 
efek dari konsep ini di dalam 
organisasi-organisasi bisnis. 
Selain itu, Batten Institute, 
suatu pusat studi entrepre-
neurship dan inovasi di Dar-
den, juga turut menyeponsori 
studi ini.

Mungkin di antara para 
pembaca ada yang sedikit 
grogi karena merasa tidak 
punya bakat artistik apa pun, 
termasuk “visualisasi” berpi-
kir ala desainer. Garis besar-
nya, DT merupakan proses 
berpikir untuk memecahkan 
masalah yang dipelopori oleh 
para desainer yang penuh 
dengan inovasi dan kreativi-
tas. Dalam penerapan di da-
lam bisnis, DT merupakan 
proses sederhana yang dapat 
digunakan dalam akselerasi 
pertumbuhan organik serta 
berbagai problem lainnya di 
bidang sales, operasional, 
dan sebagainya.

Kekuatan DT yang terbe-
sar adalah membangun pro-
ses pemecahan masalah krea-
tif dengan menjembatani be-
b e r a p a  p r o s e s  y a n g 
digabungkan, dibentuk, dan 
didefinisikan ulang dengan 
empat pertanyaan utama. 
Empat pertanyaan yang 
membentuk suatu bingkai 
pemikiran dalam pemecahan 
masalah adalah: What is? 
What if? What wows? What 
works?

What is? Apa saja yang 
menjadi “inventaris” hari 
ini, alias di mana kita berada 
sekarang. Mencari pengertian 
akan keadaan saat ini yang 
menjadi kekuatan, kelemah-
an, serta masalah yang perlu 
dipecahkan. What if? Menggu-
nakan berbagai pertanyaan 
sebagai hipotesis yang perlu 
dicari jawabannya dengan 
berbagai cara “di luar kotak” 
(out-of-the-box). What wows? 
Menemukan titik pertemuan 
antara kebutuhan stakeholder 
dengan kapasitas memenuhi 
kebutuhan tersebut. What 
works? Menguji prototype 
yang ada dengan pemakaian 
sebenarnya. 

Dalam Solving Problems 
with Design Thinking oleh Je-
anne Liedtka, Andrew King, 
dan Kevin Bennett dari Colu-
mia Business School, didis-
kusikan bagaimana DT sa-

ngat membantu 10 perusaha-
an raksasa dunia dalam 
memecahkan berbagai masa-
lah. Mereka menjadi case stu-
dies dalam sekolah-sekolah 
bisnis dan benchmark bagi 
bisnis-bisnis lainnya.

Salah satu kekuatan DT 
termasuk tahap-tahap yang 
tidak harus berurutan. Berba-
gai gabungan instrumen bisa 
digunakan secara simultan 
maupun bergantian: visuali-
sasi, pengembangan konsep 
dengan assembly, journey 
mapping, pengujian asumsi, 
value chain analysis, rapid 
prototyping, mind mapping, 
customer co-creation, brain-
storming, dan learning launch. 
Bahkan bagi yang mempu-

nyai learning style bernarasi, 
menambahkan unsur pe-
nyampaian cerita (story tel-
ling) juga telah digunakan di 
universitas-universitas in-
ternasional.

Dalam kasus merger dua 
perusahaan asuransi komer-
sial Australia, yaitu Suncorp 
dan Promina, aliansi strate-
gis dibangun dengan visuali-
sasi, metafor, dan bernarasi.

Pendiri Second Road ber-
nama Tony Golsby-Smith 
menulis untuk Harvard Busi-
ness Review, bahwa di era 
sekarang yang sudah pasca-
Aristoteles dengan fi rst road-
nya, bisnis-bisnis bervisi ke 
masa depan mengadopsi ja-
lur-jalur humanis. Ini bisa 
saja merupakan salah satu 
bentuk realisasi dari pendefi -
nisian kembali kapitalisme 
yang lebih lembut dan bersi-
fat “menjaga” daripada 
“mengeksploitasi.” 

Dunia bisnis dan Ilmu 
Manajemen dari Barat terke-
nal sarat dengan logika dan 
analitiks. Golsby-Smith me-
nawarkan alternatif yang se-
jalan dengan DT, yaitu lebih 
intuitif dan lembut serta ber-
sifat “menjaga” (caretaker). 

Beberapa alternatif yang 
ditawarkannya antara lain 
yang diterapkan dalam mer-
ger Suncrop dan Promina: 
mengundang eksekutif dari 

berbagai tingkatan vertikal 
dan horisontal dengan varia-
si diversifi kasi dan spektrum 
terlepas dari senioritas, 
menggantikan agenda dengan 
berbagai pertanyaaan sehing-
ga terjadi dialog alami, tem-
pat duduk diubah-ubah se-
hingga demokratisasi tercip-
ta, dan mencatat dengan 
seksama percakapan dan dia-
log sehingga bisa menjadi 
knowledgebase yang baik un-
tuk pemecahan masalah di 
kemudian hari.

Tentu diperlukan suatu 
kerangka yang jelas sehingga 
dialog tidak menjadi debat 
kusir dan bargaining position 
menjadi kacau. Dalam mer-
ger, kedua belah pihak me-
mang seyogyanya mempu-
nyai kedudukan yang sama, 
paling tidak seimbang dengan 
persentase kepemilikan. 

Apakah DT dan second 
road bisa digunakan di Indo-
nesia secara efektif, masih 
menjadi tanda tanya meng-
ingat kultur patrilinial dan 
top-bottom yang sudah meng-
akar. Namun tidak ada salah-
nya untuk dicoba sebagai 
proses pembelajaran. 

Bagi yang ingin menda-
lami DT dengan kelas online 
gratis dari Stanford Univer-
sity, silakan mengikutinya di 
sini: http://dschool.stanford.
edu/dgift/.    ■

Memecahkan Masalah dengan Design Thinking

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Memecahkan Masalah dengan Design Thinking
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Harga Produk Elektronik

ANTARA/Rivan Awal Lingga

Penjualan barang elektronik di Tangerang, Banten, Kamis (22/8). Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS secara 
tidak langsung berdampak pada kenaikan harga barang-barang elektronik. Walaupun banyak produk elektronik yang 
sudah dirakit di dalam negeri, namun masih membutuhkan bahan baku elektronik yang harus diimpor.

Gerai

Schneider Tawarkan Produk 
Teknologi Hemat Energi

JAKARTA. PT Schneider Electric Indonesia menawarkan 
teknologi hemat energi bagi industri semen. Dengan tekno-
logi ini, industri semen bisa berhemat energi hingga 30%. 

Vice President Industry Business PT Schneider Electric 
Indonesia, Luther Jahja bilang, kebutuhan energi baik gas 
maupun batubara untuk memproduksi semen biasanya 
sekitar 60% hingga 70% dari total biaya produksi. Sisanya 
sekitar 30% adalah biaya listrik. "Jika produsen semen 
menggunakan teknologi ini, otomatis biaya produksi akan 
turun. Selain itu, hal itu mengurangi pencemaran lingkung-
an," ujar Luther, Kamis (22/8).

Kini Schneider tengah membidik produsen semen di In-
donesia dan produsen semen di Thailand untuk menjadi 
konsumen teknologi hemat energi ini. Maklum saja, sebe-
lumnya teknologi ini baru digunakan oleh 20 klien Schnei-
der di China. 

Nah, untuk penetrasi penggunaan teknologi ini di Indo-
nesia, "Target kami bisa mengantongi kontrak setengah 
dari pabrik semen yang ada di Indonesia, dan juga 10 pab-
rik semen baru," kata Luther.

Dengan teknologi ini, Luther bilang industri semen bisa 
lebih kompetitif. Alasannya, jika biaya energi bisa ditekan 
otomatis, ongkos produksi juga turun dan berimbas pada 
turunnya harga jual semen.

Untuk bisa menikmati teknologi baru ini, industri semen 
perlu merogoh kocek mulai US$ 200 juta. "Return investasi 
yang dikeluarkan bisa dinikmati satu tahun kemudian," 
ungkap Luther. 

Aceng Nursalim
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