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JAKARTA. Pangsa pasar tek-
stil dan produk tekstil (TPT) 
buatan dalam negeri makin 
tergerus seiring impor TPT di 
pasar domestik yang terus 
meningkat. Hingga paruh per-
tama tahun ini, pangsa pasar 
TPT domestik susut 5%. 

Ketua Umum Asosiasi Per-
tekstilan Indonesia (API) Ade 
Sudrajat bilang, selama se-
mester I-2013, produk TPT 
lokal hanya menguasai 40% 
dari total pangsa pasar TPT 
nasional. Padahal, pada perio-
de yang sama tahun lalu, pro-
duk TPT lokal menguasai 
hingga 45% pangsa pasar.

Catatan saja, pada semester 
I-2013, total nilai pangsa pasar 
produk TPT nasional menca-
pai US$ 3,5 miliar. Artinya 

TPT lokal hanya meraup porsi 
penjualan US$ 1,4 miliar. 

Sebenarnya, kata Ade, pen-
jualan TPT nasional pada se-
mester I-2013 masih tumbuh 
positif ketimbang periode 
yang sama tahun lalu. "Per-
tumbuhan ini didorong oleh 
peningkatan konsumsi masya-
rakat sejalan pertambahan 
jumlah penduduk," jelasnya. 

Hanya saja, peningkatan 
konsumsi TPT ini juga diikuti 
oleh lonjakan impor TPT. Se-
panjang tahun ini, Ade mem-
perkirakan, nilai impor TPT 
bakal melonjak hingga 10%. 
Sebagai gambaran, tahun lalu, 
nilai impor TPT mencapai 
US$ 5,3 miliar. Jika perkiraan 
Ade benar, artinya nilai impor 
TPT hingga akhir 2013 bakal 

mencapai US$ 5,83 miliar.
Menurut Ade, impor TPT di 

Indonesia yang kian tinggi di-
pengaruhi oleh pelemahan 
ekonomi yang terjadi di Chi-

na. Alhasil China mencari pa-
sar ekspor untuk produknya. 
"Dengan besarnya potensi pa-
sar, tentu Indonesia menjadi 
salah satu sasaran," katanya.

Di sisi lain, peningkatan 

biaya produksi industri di da-
lam negeri membuat produsen 
TPT lokal semakin sulit bersa-
ing dengan produk impor.

Sekretaris Jenderal Kemen-
terian Perindustrian Anshari 
Bukhari mengakui, beban in-
dustri TPT lokal pada tahun 
ini cukup berat karena kena-
ikan ongkos produksi, "Ter-
utama masalah upah. Sektor 
padat karya terkena dampak 
yang besar," ujarnya. 

Padahal, industri padat kar-
ya seperti TPT masih dibutuh-
kan di dalam negeri untuk 
menyerap tenaga kerja. Kare-
na itu, Anshari bilang, peme-
rintah akan berupaya menjaga 
stabilitas industri ini.

Tendi Mahadi

Karena bisnis tambang masih lesu, kami 
menyiasati dengan menggenjot permintaan 
dari sektor konstruksi.
Kardinal Karim, Direktur Utama Hexindo

JAKARTA. Distributor alat 
berat PT Hexindo Adiperkasa 
Tbk memproyeksikan penju-
alan pada tahun fiskal 2013 
bakal lebih rendah dibanding 
realisasi tahun lalu. Pada ta-
hun fi skal 2013 yang berakhir 
pada Maret 2014, Hexindo 
memproyeksikan penjualan 
sebesar US$ 561,39 juta atau 
turun 11,36% dari realisasi 
penjualan di tahun fi skal 2012 
yang sebesar US$ 633,35 juta.

Direktur Utama PT Hexindo 
Adiperkasa Tbk Kardinal Ka-
rim bilang, permintaan yang 
lemah dari sektor tambang 
membuat pendapatan dari se-
luruh lini bisnis perusahaan 
menyusut. Ia bilang, penjual-
an alat berat Hexindo tahun 
fi skal 2013 hanya akan menca-
pai US$ 378 juta. Padahal, 
pada tahun fi skal 2012, penju-
alan alat berat perusahaan 
mencapai US$ 404 juta.

Penurunan permintaan alat 
berat juga bakal menyeret ki-
nerja bisnis perusahaan yang 
lain. Sebab, "Tak hanya me-
nunda pembelian alat berat, 
pebisnis tambang juga mengu-
rangi produksi sehingga per-
mintaan suku cadang dan pe-
rawatan ikut terpengaruh," 
kata Kardinal, Kamis (26/9).

Pada tahun fi skal 2013, per-
usahaan berkode saham 

HEXA ini memproyeksikan 
penjualan suku cadang sekitar 
US$ 112 juta, turun 15% dari 
periode yang sama tahun lalu. 
Sementara, pendapatan dari 
jasa perawatan di tahun fi skal 
2013 diperkirakan hanya US$ 
72 juta, susut 26,5% ketimbang 
periode yang sama 2012.

Memasang strategi
Agar kinerja tak semakin 

tergerus, Kardinal bilang, He-
xindo menyiapkan beberapa 
strategi. Antara lain, menam-
bah tenaga penjualan di la-
pangan. HEXA juga mende-
katkan pelayanan kepada 
konsumen dengan membuka 
fasilitas pengelasan (welding) 
baru di Samarinda dan mem-
buka warehouse tambang di 
Banjarmasin. "Kami berharap 
bisa memaksimalkan potensi 
sekecil apapun," katanya.

Direktur Hexindo Syamsu 
Anwar bilang, untuk menam-
bah fasilitas dan kantor baru 
di daerah, HEXA mengaloka-
sikan belanja modal US$ 15 

juta di tahun fi skal 2013. "Sam-
pai Agustus 2013 sudah terse-
rap US$ 5 juta," katanya.

Sepanjang April hingga 
Agustus 2013, HEXA telah 
meraup penjualan US$ 200 
juta. Rinciannya, penjualan 
alat berat menyumbang US$ 
121 juta sedangkan penjualan 
suku cadang dan perawatan 
masing-masing menyumbang 
US$ 45 juta dan US$ 33 juta.

Dari sisi volume, selama 
lima bulan pertama tahun fi s-
kal 2013, HEXA mampu men-
jual 1.018 unit alat berat. Dari 
jumlah itu, sekitar 346 unit 
atau 34% disumbang oleh pen-
jualan alat berat untuk sektor 
perkebunan. Sementara, sek-
tor tambang hanya menyum-
bang 202 unit atau 20%.

Kardinal bilang, kontribusi 
penjualan alat berat dari sek-
tor tambang belum akan 
bangkit. Makanya, "Kami 
mencari alternatif pasar untuk 
menyiasati turunnya permin-
taan dari sektor tambang, se-
perti menggenjot sektor kon-
struksi," katanya.     ■

Penjualan Alat 
Berat Hexindo 
Meyusut
Hexindo atur strategi agar penjualan tak tergerus

Tendi Mahadi

Pangsa Pasar Produk TPT Lokal Susut 5%

Pangsa pasar 
TPT lokal susut 

5% menjadi 
sekitar 40% pada 
semester I-2013.  

■MANUFAKTUR

Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di Semarang

■ Pekerjaan: penanganan transisi 
jalan Giriwoyo – Duwet
Nama Satuan Kerja: Pelaksanaan 
Jalan Nasional Wilayah II Provinsi 
Jawa Tengah
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 
Giriwoyo – Duwet dan Tawangma-
ngu
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya
Klasifi kasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp 4.982.990.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Kamis, 19 September –Rabu, 3 
Oktober 2013 melalui website: 
http://www.pu.go.id/site/view/67 

Alamat panitia: Pokja Pengadaan 
Barang dan Pekerjaan Konstruksi 
dan Konsultansi Wilayah II Provinsi 
Jawa Tengah Jln. Murbei Sumurbo-
to Banyumanik Semarang, Telp. 
024-7475859

Pekerjaan 
di Kota Yogyakarta

■ Pekerjaan: pembangunan 
gedung laboratorium kewirausaha-
an mahasiswa tahap II Universitas 
Negeri Yogyakarta
Agensi: Universitas Negeri 
Yogyakarta (Kode Lelang: 
1561021)
Satuan kerja: Rektorat UNY
Bidang/sub. bidang: arsitektur/
bangunan–bangunan non 
perumahan lainnya, termasuk 
perawatannya (21005)
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
14.690.233.000
Nilai HPS paket: Rp 
14.690.233.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Jumat, 20 September –Senin, 30 
September 2013 melalui http://
lpse.jogjakota.go.id/eproc/

Lelang di Kab. 
Labuhanbatu Utara 

■ Pekerjaan: pengadaan peralatan 
pendidikan sekolah dasar
Agensi: Pemerintah Kabupaten 
Labuhanbatu Utara (Kode Lelang: 
18604)
Satuan kerja: Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Labuhan-
batu Utara
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/alat peraga pendidikan, 
visualisasi, olahraga dan kesenian
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 7.586.867.200
Nilai HPS paket: Rp 7.586.867.200
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Senin, 23 September –Selasa, 1 
Oktober 2013 melalui http://lpse.
labuhanbatuutarakab.go.id/eproc/

Pekerjaan di 
Kementerian Kesehatan

■ Pekerjaan: pengadaan ADS dan 
safety box tahap II
Agensi: Direktorat Jenderal 
Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan (Kode 
Lelang: 6306047)
Satuan kerja: Direktorat Surveilans, 
Imunisasi, Karantina dan Kesehatan 
Matra
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/alat kesehatan masih 
berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
20.987.905.000
Nilai HPS paket: Rp 
20.832.248.112
Sumber dana: APBN

■ Pekerjaan: pengadaan ADS dan 
safety box dalam rangka penang-
gulangan difteri di Jawa Timur
Agensi: Direktorat Jenderal 
Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan (Kode 
Lelang: 6307047)
Satuan kerja: Direktorat Surveilans, 
Imunisasi, Karantina dan Kesehatan 
Matra
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/alat kesehatan masih 
berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 9.619.561.000
Nilai HPS paket: Rp 9.618.610.165
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Selasa, 24 September –Senin, 30 
September 2013 melalui http://
lpse.depkes.go.id/eproc/  

■ Pekerjaan: renovasi gedung prodi 
kebidanan Poltekkes Kemenkes 
Padang
Agensi: Badan Pengembangan Dan 
Pemberdayaan SDM Kesehatan 
(Kode Lelang: 6309047)
Satuan kerja: Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Padang
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/bangunan-bangunan 
non perumahan lainya,termasuk 
perawatanya (21005)
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 1.190.000.000
Nilai HPS paket: Rp 1.189.677.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Selasa, 24 September –Selasa, 1 
Oktober 2013 melalui http://lpse.
depkes.go.id/eproc/

Sumber:  http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainnya

Now is an interesting 
time. Era sekarang 
adalah era luar biasa. 

Di seluruh dunia, jurang per-
bedaan pendapatan (income 
inequality) sudah mencapai 
taraf luar biasa. Pergeseran 
ini paling terasa di Amerika 
Serikat (AS), Inggris, Kana-
da, China, Rusia, India, bah-
kan Swedia, Finlandia, dan 
Jerman. 

Unik sekali karena ideolo-
gi-ideologi politik negara-ne-
gara tersebut beraneka ragam. 
Negara-negara tersebut ber-
sistem politik dan ekonomi 
demokrasi kapitalis, demo-
krasi sosial, komunis, dan 
merkantilis. Demikian hasil 
studi Chrystia Freeland.

Tidak perduli sistem poli-
tik dan ekonomi-nya, jurang 
perbedaan pendapatan ini 
semakin melebar. Di AS sen-
diri, pada tahun 1970an, 1% 
yang berpendapatan tertinggi 
menguasai 10% pendapatan 
nasional. Sekarang, mereka 
menguasai sekitar 30%. Yang 
0,1% teratas menguasai seki-
tar 8% sampai 10% pendapat-
an nasional. 

Ekonom dan mantan 
menteri tenaga kerja di masa 
kepemimpinan Bill Clinton 
bernama Robert Reich meng-
gabungkan kekayaan Bill Ga-
tes dan Warren Buffett. Hasil 
jumlah keduanya identik de-

ngan kekayaan mereka yang 
berada di 40% terbawah. Luar 
biasa bukan? Kekayaan dua 
orang ini identik dengan ke-
kayaan 120 juta orang. 

Warren Buffett sendiri 
mengamati fenomena ini de-
ngan seksama. Ia menemu-
kan bahwa di tahun 1992, 
gabungan kekayaan 400 
orang terkaya dunia versi 
Forbes mencapai US$ 300 
miliar. Tahun ini, angkanya 
mencapai US$ 1,7 triliun. 
Luar biasa bukan?

Perubahan-perubahan 
terjadi perlahan sehingga 
mayoritas penduduk dunia 
tidak menyadari prosesnya, 
namun hanya dapat mera-
sakan berbagai bentuk hasil 
dari era plutokrasi global 
yang ditandai dengan penu-
runan pendapatan dan me-
masuki status penghasilan 
yang semakin buruk. Ini sa-
ngat terasa di negara-negara 
yang sedang mengalami kri-
sis global, seperti AS dan Uni 
Eropa. 

Indonesia uniknya ter-
nyata menikmati kejayaan 
ekonomi secara makro na-
mun sama-sama mengalami 
jurang perbedaan pendapat-
an yang semakin melebar. 
Kasus Indonesia tetap terma-
suk dalam konteks plutokrasi 
global, walaupun jika dipela-
jari mendalam, sebenarnya 

agak “berbeda”. Sebab, kon-
sumsi domestik sudah sangat 
besar.

Berbagai kebijakan publik 
mempengaruhi konstelasi 
politik dan konstelasi bisnis 
internasional, seperti penu-
runan pajak, deregulasi fi-
nansial, privatisasi, dan 
proteksi buruh yang mele-
mah. Dengan bisnis yang 
kian mengglobal dan kerja 
sama internasional di berba-
gai bidang yang semakin 
canggih, seperti hukum per-
pajakan dan hukum bisnis 
penanaman modal asing, ne-
gara-negara tax haven seperti 
Singapura menjadi tujuan 
utama para pelaku bisnis 
global. 

Misalnya, beberapa subsi-
diari Apple berneksus di Si-
ngapura sehingga jumlah 
pajak yang dibayarkan dapat 
ditekan. Tax rate Negara Si-
nga yang fl at 15% tentu jauh 
lebih menarik daripada tax 
rate progresif AS yang sebesar 
40%. Dengan profi t yang se-
makin optimal, maka para 
pemegang saham semakin 
diperkaya dan para pegawai 
perusahaan tetap bisa mem-
punyai peace of mind akan 
pekerjaan mereka. 

Dalam praktiknya, di AS, 
berbagai cara telah dilakukan 
untuk meregulasi bank kem-
bali dan para demonstran te-
rus-menerus menekan para 
pemegang kunci ekonomi 
agar memperhatikan kepen-
tingan kelas menengah. Na-
mun kenyataannya, plutokra-
si global merupakan efek dari 
globalisasi dan revolusi tek-
nologi terbaru yang mustahil 
untuk dibendung. Populasi 
dunia yang sudah mencapai 
7 miliar orang ini juga mem-
bentuk pasar yang luar biasa 
besar. 

Globalisasi, revolusi tek-
nologi, dan populasi merupa-
kan tiga unsur yang menjadi 
motor kapitalisme global saat 
ini. Dan tiga unsur ini sa-
ngat tidak mungkin diben-
dung. Pasar global yang tanpa 
friksi sudah bisa dicapai se-

cara instan. Para individu 
hebat, seperti para atlet, para 
penulis, para programer kom-
puter, para pengacara, para 
dokter, dan para selebritis 
bisa menjadi super star dalam 
waktu luar biasa singkat apa-
bila kualitas mereka luar 
biasa.

Tiga unsur ini sangat 
mudah dan cepat dalam 
mengangkat produk-produk 
dan individu-individu luar 
biasa. Dengan merit luar bia-
sa, maka sangat mudah untuk 
bergabung ke dalam plutokra-
si. Luar biasa bukan? Ini bu-
kan hipotesis. Ini fenomena 
global yang sangat bisa kita 
masuki sebagai pelaku bis-
nis. 

Saat ini, meritokrasi me-
rupakan pintu masuk ke plu-
tokrasi dan aristokrasi mo-
dern. Para aristokrat modern 
terdiri dari para individu 
ber-merit luar biasa dan telah 
memiliki akses luar biasa 
dalam berbisnis (plutokrat). 
Para satu persen kelompok 
ini semakin kaya dan perusa-
haan-perusahaan mereka se-
makin efisien tanpa perlu 
padat karya. Ini memperbe-
sar jurang pendapatan dan 
menciptakan pengangguran 
struktural.

Fenomena ini telah, se-
dang, dan akan terus ber-
ulang.   ■

Era Plutokrasi Global

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California
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LCGC Dominasi Pemesanan Kendaraan

KONTAN/Hendra Suhara

Para pengunjung memperhatikan mobil konsep Daihatsu UFC2 di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013, 
Kemayoran, Jakarta (26/9). Hingga Kamis kemarin PT Astra Daihatsu Motor (ADM) telah menerima surat pemesanan 
kendaraan (SPK) selama pameran sejumlah 549 unit. Dari jumlah tersebut, 312 SPK adalah pemesanan mobil low cost 
green car (LCGC) Ayla. ADM menargetkan dapat meraih 700 SPK hingga pameran berakhir.

Kinerja Saham PT Hexindo Adiperkasa Tbk 
(Rp per saham)

3.825
26 Sep 2013

8.100
26 Sep 201226 Sep 2012

Sumber: Bloomberg


