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JAKARTA. Meski kecil, eks-
por pakaian jadi asal Indone-
sia selama kuartal I-2013 ber-
hasil mencatatkan pertum-
buhan. Tapi, kenaikan nilai 
ekspor ini rupanya bukan dari 
volume ekspor pakaian jadi 
yang meningkat.

Berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik (BPS), selama 
Januari - Maret 2013, nilai eks-
por pakaian jadi Indonesia 
non-rajutan adalah US$ 1,01 
miliar. Angka itu tumbuh seki-
tar 3,1% daripada realisasi 
ekspor di periode sama tahun 
lalu, yaitu US$ 986,4 juta.

Meski mengaku belum me-
miliki data volume ekspor se-
lama tiga bulan pertama, na-
mun Suryadi Sasmita, Ketua 
Asosiasi Pemasok Garmen 
dan Aksesoris Indonesia (AP-
GAI), menyebut, penyebab 
peningkatan nilai ekspor ada-

lah penguatan nilai tukar do-
lar Amerika Serikat (AS) ter-
hadap rupiah, belakangan ini. 
“Volume kemungkinan malah 
turun,” kata dia, Rabu (8/5).

Penurunan volume ekspor, 
menurut dia, bisa berlanjut 
akibat krisis ekonomi yang 
membekap AS dan Eropa, 
yang merupakan pasar ekspor 
tradisional bagi produk tekstil 
domestik. Prediksi para pe-
bisnis tekstil, pelemahan per-
mintaan dari kedua wilayah 
itu masih berlangsung hingga 
kuartal kedua tahun ini.

Penurunan nilai ekspor pa-
kaian jadi juga diakibatkan 
oleh kondisi internal industri 
tekstil domestik, yakni mem-
bengkaknya biaya produksi. 
Seperti diketahui, kenaikan 
upah pekerja minimum di 
awal tahun serta kenaikan ta-
rif listrik April kemarin mem-

perbesar beban produksi yang 
harus ditanggung oleh indus-
tri tekstil domestik.

Kondisi semacam itu jelas 
menyulitkan perusahaan tek-
stil lokal untuk bersaing de-
ngan pabrikan tekstil berori-

entasi ekspor di negara-nega-
ra lain. Dengan biaya produksi 
yang tinggi, para pembeli 
asing mulai pikir-pikir untuk 
melakukan pemesanan tekstil 
dari Indonesia.

Asosiasi Pertekstilan Indo-

nesia (API) memproyeksikan 
harga pokok produksi produk 
tekstil di tahun ini bisa terke-
rek naik hingga 17% akibat 
kenaikan beban di pos energi 
dan upah buruh. Selain itu, 
kenaikan juga terjadi di pos 
bahan baku karena industri 
tekstil hulu ikut menaikkan 
harga jual produknya.

Untuk bisa menumbuhkan 
persaingan bagi industri tek-
stil lokal, Dirjen Pengembang-
an dan Perwilayahan Industri  
Kementerian Perindustrian 
Dedi Mulyadi mengatakan 
pemerintah berencana untuk 
memfokuskan industri padat 
karya semacam industri tek-
stil dan produk tekstil di ka-
wasan Jawa Tengah. Adapun 
Jawa Barat dan Jabodetabek 
bagi industri padat modal.

Tendi Mahadi

Saya harap tujuan dari kerjasama Krakatau 
Steel dan Posco bisa terlaksana.
MS Hidayat, 
Menteri Perindustrian

BEKASI. PT General Motors 
Indonesia (GMI) kembali me-
ngoperasikan pabrik otomotif 
di Indonesia. Delapan tahun 
silam, perusahaan asal Ameri-
ka Serikat (AS) itu menghenti-
kan kegiatan produksinya ka-
rena kalah bersaing dengan 
pemain otomotif Jepang.

Pabrik yang menempati la-
han seluas 58.000 m² itu, akan 
menjadi tempat produksi pro-
duk andalan GM Indonesia di 
pasar domestik, yakni Chev-
rolet Spin. Mobil itu masuk 
dalam kategori multi purpose 
vehicle (MPV) kelas bawah 
atau entry level.

Timothy E Lee, Presiden 
Direktur General Motors In-
ternational Operations, menu-
turkan, pihaknya tertarik de-
ngan pasar otomotif di Indo-
nesia, terutama di segmen 
MPV kelas bawah yang ge-
muk. GM membenamkan in-
vestasi sebesar US$ 150 juta 
sejak Agustus 2011 untuk me-
renovasi gedung dan fasilitas 
produksi bagi Spin.

Spin yang kepanjangan dari 
Spirit of Indonesia itu, akan 
diproduksi sebesar 40.000 
unit per tahun, untuk meno-
pang penjualan General Mo-
tors di Indonesia. Maklum, 
selama ini GM Indonesia be-
lum memiliki produk MPV di 
pasar MPV.

Sekitar 80%, atau sebanyak 
32.000 unit, Spin yang dipro-
duksi di Bekasi, akan dilem-
par ke pasar domestik. Seba-
nyak 20% lagi akan dilepas ke 
pasar ekspor, seperti Thai-
land, Filipina dan Afrika Sela-
tan. Pabrik di Bekasi akan 
menjadi basis produksi Spin 
untuk pasar Asia Tenggara.

Marcos Purty, Presiden Di-
rektur GM Indonesia, menu-
turkan, Spin memakai sekitar 
43 pemasok komponen oto-
motif lokal, dan akan terus 
ditingkatkan. Produk yang 

sudah dipasarkan sejak Feb-
ruari 2013 itu, diklaim sudah 
terpesan ribuan unit.

Sejauh ini, produk andalan 
GM Indonesia masih dipegang 
tipe sport utility vehicle 
(SUV), yakni Chevrolet Capti-
va. Gabungan Industri Kenda-
raan Bermotor Indonesia 
(Gaikindo) mencatat, Captiva 
terjual 5.643 unit di 2012. 

Adapun total penjualan 
Chevrolet selama kuartal 
I-2013 ini adalah 2.042 unit, 
naik 44,82% dari penjualan di 
kuartal I-2012.      ■

GM Operasikan  
Pabrik Spin 
di Bekasi
Jumlah investor di bidang otomotif menanjak

Cindy Silviana Sukma

Ekspor Tekstil Indonesia Naik di Kuartal I

API 
memproyeksikan 

harga produk 
tekstil tahun ini 
bisa naik 17%.

■MANUFAKTUR

Jalan-jalan di Jakarta 
hampir sama saja dari 
tahun ke tahun, cuma 

makin bertambah padat, 
ingar bingar, dan semrawut. 
Demikian pula bisnis-bisnis 
raksasa di tanah air. Pertum-
buhan ekonomi Indonesia 
yang mengagumkan sesung-
guhnya merupakan konse-
kuensi logis dari pertumbuh-
an penduduk yang luar biasa 
tinggi. Bukan bersumber dari 
inovasi luar biasa yang 
mengguncangkan.

Bahkan kata “inovasi” 
sendiri kurang mempunyai 
greget, seakan-akan hanya 
istilah “bombastis” belaka. 
Seorang inovator tidak perlu 
menjadi inventor, alias “pe-
nemu.” Anda bisa melakukan 
inovasi hanya dengan meng-
ubah sesuatu, dari sudut tek-
nis, bentuk, konsep, fungsi, 
dan tambahan-tambahan 
yang lain.

Padahal Fareed Zakaria 
pernah berkata bahwa cara 
paling jitu untuk keluar dari 
keterpurukan ekonomi adalah 
melalui inovasi. Bagi para 
penemu dan periset, kata 
“inovasi” bermuatan per-
ubahan-perubahan teknis 
yang signifi kan.

Beberapa kerangka inova-
si yang bisa diterapkan saat 
ini juga misalnya menambah 
fungsi, menambah efi siensi, 

menambah bentuk dan pe-
nampilan, menambah fungsi 
ergonomis suatu produk, dan 
menambah unsur keamanan 
penggunaan. Kerangka-ke-
rangka lain yang bisa dipakai 
antara lain: faktor biaya, fak-
tor fungsional, dan faktor-
faktor gabungan.

Inovasi bisa dikategori-
kan berdasarkan dari lama-
nya penggunaan: permanen 
atau sementara. Inovasi per-
manen bahkan bisa menggan-
tikan fungsi-fungsi dari pro-
duk sebelumnya, seperti email 
dalam bentuk PDF sudah 
menggantikan fungsi fax. 
Microwave untuk mengha-
ngatkan makanan sudah 
menggantikan fungsi kompor. 
MP3 player sudah menggan-
tikan fungsi CD.

Inovasi sementara biasa-
nya bersumber dari tren se-
saat, walaupun bisa saja 
suatu tren bisa menjadi per-
ubahan jangka panjang. Su-
dah saatnya bepergian diba-
tasi mengingat video confe-
rence meeting sudah lazim 
untuk kegiatan rapat antar 
negara. Bahkan presentasi 
pun sudah bisa menggunakan 
video conferencing berbentuk 
hologram, hingga bisa me-
nyaksikan dengan kasat mata 
kehadiran seseorang dalam 
tiga dimensi. Sebuah stasiun 
TV di Amerika Serikat pernah 

menggunakan teknologi ini 

ketika meliput perhitungan 
suara pemilihan presiden 
yang lalu.

Inovasi dalam workflow 
dan manajemen sendiri se-
ring kali diabaikan meng-
ingat perubahan merupakan 
sesuatu yang menakutkan 
bagi banyak pihak. Manaje-
men perubahan (change ma-
nagement) merupakan satu 
topik khusus yang berlimpah 
dengan berbagai mitos serta 
miskonsepsi.

Dalam proses kreatif, se-
lain proses saintifi k, memulai 
suatu inovasi membutuhkan 
suatu dorongan ekstra. Do-
rongan ini bisa diartikan 
oleh awam sebagai “ilham.” 
Nah, di mana ilham bisa di-

cari? Metode yang digunakan 
bisa dengan transposisi, efek 
afektif yang dirasakan ketika 
menggunakan suatu produk, 
serta mengikutsertakan peran 
langsung konsumen.

Metode transposisi arti-
nya menggabungkan produk 
atau kondisi yang ingin di-
ubah dengan berbagai feno-
mena yang ada.  Ambil con-
toh, menghubungkan kompu-
ter laptop dengan buah yang 
telah dipetik. 

Semasa laptop komputer 
belum bisa terlepas dari kabel, 
alias belum ada wi-fi , maka 
ia diibaratkan seperti buah 
yang masih menggantung di 
pohonnya. Sekarang laptop 
bisa berinternet ria tanpa 
kabel, seperti buah yang su-
dah dipetik dari pohonnya.

Berbagai “momen aha!” 
bisa serta-merta dirasakan 
inovator, sepanjang ia peka 
terhadap lingkungan dan me-
nyadari kelebihan-kelebihan 
setiap fenomena. Perusahaan 
yang inovatif lebih disegani 
kompetitor walaupun ia 
mungkin bukan berstatus fi rst 
mover, atau perusahaan per-
tama yang memperkenalkan 
suatu produk atau sistem. 
Memang, sebagai fi rst mover 
ada beberapa kelebihan dan 
keuntungan nyata, namun 
ini bukanlah keharusan.

Sebagai contoh, Samsung 

Galaxy bukan produk smart-
phone pertama. Namun, ia 
bisa mendominasi pasar 
Asia. Berbagai produk yang 
laris keras di Indonesia dan 
merupakan produk asal AS, 
misalnya, belum tentu dike-
nal di negara asalnya. Ada 
beberapa produk AS yang di-
jual secara direct selling di 
Indonesia sebenarnya bukan 
produk ternama. Namun ke-
beranian mereka to go global 
patut diberi acungan jempol.

Artinya, inovasi bisa di-
lakukan dengan mengenali 
kemauan pasar dan mende-
teksi kemampuan daya beli 
pasar. Selain itu, memperke-
nalkan fungsi-fungsi baru 
dan kelebihan-kelebihan sua-
tu produk yang sebelumnya 
tidak terpikirkan bisa jadi 
membuka pasar baru yang 
lebih besar.

Bagi wirausahawan kecil, 
mungkin kata “inovasi” ma-
sih menjadi momok, meng-
ingat sumber daya dan kapi-
tal yang terbatas. Perlu di-
ingat bahwa keberanian 
mencoba sesuatu yang baru 
merupakan definisi paling 
sederhana dari “inovasi.” In-
tinya adalah mencoba terus 
tanpa menyerah. Inovasi juga 
mempunyai arti “bermotivasi 
untuk mengubah jadi lebih 
baik.” Selamat mengamati 
dan mencoba.                      ■

Inovasi Bukanlah Mitos

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

REALISASI EKSPOR TEKSTIL■

JAKARTA. Hubungan PT Kra-
katau Steel Tbk (KRAS) dan 
Pohang Iron and Steel Corpo-
ration (Posco) asal Korea Se-
latan kembali terjalin. Menteri 
Perindustrian MS Hidayat, 
menyatakan, kedua pabrikan 
besi itu mulai menyamakan 
persepsi. Sempat beredar ka-
bar, Posco keberatan dengan 
aksi Krakatau Steel menjalin 
kerjasama dengan Nippon 
Steel asal Jepang.

Menurut Hidayat, Posco 
dan Krakatau Steel sudah 
membentuk tim kecil untuk 
berunding. "Mereka membuat 
tim kecil soal ini, saya harap 
tujuan dari kerjasama bersa-
ma ini bisa tercapai," ujar Hi-
dayat, usai menerima delegasi 
Posco yang dipimpin Kim 
Joon Sak, Presiden Direktur 
Posco, Rabu (8/5).

Namun hingga kini, baik 
Posco maupun pemerintah 
Indonesia belum mau terbuka 
tentang masalah yang sesung-
guhnya terjadi. Namun berda-
sarkan kabar yang beredar, 
Posco keberatan Krakatau 
Steel menggandeng Nippon 
Steel untuk memproduksi 
produk yang sejenis dengan 
produk yang akan dibuat oleh 
PT Krakatau Posco. Nama 
terakhir itu merupakan per-
usahaan patungan antara Kra-
katau Steel dan Posco.

Meski belum mau membo-
corkan apa yang terjadi, na-
mun Hidayat menyerahkan 
hal ini agar bisa diselesaikan 
secara business to business. 

Apa lagi kerja sama ini dipro-
yeksikan berlangsung dalam 
jangka panjang.

Maklum, potensi bisnis baja 
domestik bakal terus positif 
dalam beberapa tahun men-
datang. Sementara sekitar 
80% dari kebutuhan bahan 
baku baja dalam negeri masih 
dipasok dari luar negeri.

Menurut hitungan Hidayat, 
jika proyek pembangunan 
pabrik baja Krakatau Posco 
yang memproduksi bahan 

baku baja ini selesai bisa me-
ngurangi antara 30% - 40% dari 
total impor bahan baku baja.

Catatan saja, pembangunan 
pabrik baja Krakatau Posco 
direncanakan dalam dua ta-
hap dengan total kapasitas 
enam juta ton per tahun. Un-
tuk tahap I, yang pembangun-
annaya sudah 86% dan siap uji 
coba Juni nanti, akan meng-
hasilkan produk slab dan plat 
baja dengan pasar utama in-
dustri perkapalan dan industri 
berat. “Untuk tahap kedua 
akan dihasilkan jenis produk 
yang lain,” kata Hidayat.

Tendi Mahadi

ANTARA/Muhammad Iqbal

Pembangunan pabrik baja Krakatau Posco direncanakan dalam 
dua tahap dengan total kapasitas enam juta ton per tahun.

Krakatau-Posco 
Bentuk Tim Kecil

Pembangunan 
Pabrik Krakatau 

Posco tahap I 
sudah mencapai 

86%.

HUBUNGAN BISNIS■

Smartphone LG

KONTAN/Muradi

Peluncuran smartphone LG Optimus L-Series II di Jakarta, Rabu (8/5). LG Mobile Communication Indonesia menawarkan  
enam varian produk ponsel, yang harganya berkisar dari Rp 1,11 juta hingga Rp 2,89 juta per unit.

PASAR mobil domestik yang diprediksi terus tumbuh da-
lam beberapa tahun mendatang, membuat pebisnis otomo-
tif dan komponen otomotif, baik itu pemain lama atau 
pendatang baru siap berinvestasi di Indonesia.

Budi Darmadi, Direktorat Jenderal Industri Unggulan 
Berbasis Teknologi Tinggi Kementrian Perindustrian 
(Kemperin) menuturkan, ada sekitar 40 - 50 pabrikan oto-
motif serta komponen yang berniat menanamkan investasi 
di Indonesia, tahun ini. Rata-rata nilai investasi sekitar 
US$ 20 juta. Jika ditotal, nilai komitmen investasi itu men-
capai US$ 1 miliar. "Tahun ini jumlah industri yang investa-
si disini lebih besar dari tahun lalu," ujarnya, Rabu (8/5).

Perusahaan yang berniat memproduksi suku cadang 
otomotif di sini, kata Budi, kebanyakan berasal dari Je-
pang, China dan Taiwan, Jerman, India serta Thailand.

Nilai itu belum termasuk investasi dari pabrikan mobil 
asal Jepang yang akan memperluas pabriknya. Seperti 
PT Honda Prospect Motor di September nanti, PT Suzuki 
Indomobil Sales (SIS) pada November 2013, dan PT Nissan 
Motor Indonesia (NMI) di awal tahun 2014.                       ■

Ada 50 Investor Otomotif


