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Pada 1960-an hingga 1980-an, dunia melihat tren ekonomi
global baru, di mana perusahaan-perusahaan multinasional
mulai berbondong-bondong membangun jaringan produksi di
negara luar, terutama Asia, dalam rangka memangkas ongkos
produksi. Praktik-praktik ini kerap disebut sebagai
offshoring.1 Biasanya perusahaan ini akan mengontrak pabrik
untuk melakukan proses manufaktur produk yang sudah mereka
desain. Di beberapa negara tertentu, perusahaan-perusahaan
ini juga memanfaatkan dibukanya celah untuk Foreign Direct
Investment di negara-negara berkembang lewat joint venture.
Salah satunya Apple, yang memutuskan untuk memulai praktik
offshoring lewat mengontrak pabrik di Singapura pada 1981
untuk melakukan kegiatan perakitan. Ketika itu, Apple memang
sedang berencana menaikkan produksi salah satu komputernya.
Memang, sejak awal dibangun pada 1977, Apple telah
mengalihdaya mayoritas pembuatan komponen, perakitan, dan
pengemasan produk-produknya ke pabrik-pabrik manufaktur
kontrak. Strategi manajemen Apple ini dapat dilihat juga

dalam pernyataan Mike Scott, Presiden Apple Computer pada
1982: “Bisnis kita terletak di perancangan, edukasi dan
pemasaran. Saya rasa Apple harus mengerjakan sesedikit
mungkin kerja yang bisa dilakukan, dan membiarkan para
subkontraktor menangani mayoritas masalah produksi…”.2
IBM telah terlebih dahulu memindahkan bagian-bagian
produksinya yang bersifat labour-intensive dari Amerika
Serikat dan Eropa ke Asia, dalam rangka memangkas ongkos.
Sejak 1960-an, komponen-komponen mikroelektronik komputer
IBM System 360 dirakit oleh buruh-buruh di Jepang dan lalu
Taiwan, karena ongkos buruh disana sangatlah murah—bahkan
lebih murah daripada produksi terotomasi di New York. RCA,
perusahaan elektronik konsumen raksasa lainnya asal Amerika,
dengan cepat juga langsung memanfaatkan keuntungan di
angkatan kerja murah Taiwan dan juga lingkungan regulasi
bisnis yang sangat longgar di berbagai EPZ Asia akhir 1960an.
Sekitar 1990-an, Lucent, Nortel, Alcatel dan Ericsson juga
menjual mayoritas, bahkan semua, pabrik manufaktur inhouse
mereka (pabrik di bawah perusahaan), baik yang di luar
maupun yg di dalam negeri, dan memindahkan proses manufaktur
mereka ke beragam contract manufacturers yang berbasis
Amerika Serikat, seperti Solectron, Flextronics, Jabil
Circuit, Celestica, dan Sanmina-SCI.
Samsung sendiri mulai melakukan produksi offshoring pada
1980-an. Meski hari ini jaringan produksi Samsung berada di
Asia, lokasi pertama yang dipilih Samsung ketika itu adalah
sebuah pabrik di Portugis dalam bentuk joint venture, dan
sebuah anak perusahaan di Amerika pada 1984. Namun Samsung
menemukan bahwa produksi di pabrik mereka yang di Amerika
ini kurang memuaskan; dan akhirnya mereka memutuskan untuk
membangun pabrik-pabrik manufaktur di Asia dan Eropa Timur.
Pada 2014, berdasarkan laporan Samsung, dari 37 situs
produksi mereka di seluruh dunia, 21 berada di Asia.3

Sama dengan perusahaan-perusahaan multinasional lainnya,
pabrik-pabrik yang Samsung bangun di Asia (terutama Asia
Tenggara) bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang
murah dan mengejar pasar mereka yang semakin meningkat di
Asia Tenggara. Langkah ini kemudian membawa Samsung untuk
membangun jaringan produksinya di Cina (meski hari ini
Samsung juga telah mulai angkat kaki dari Cina).
Yang berbeda dari Samsung dengan merek elektronik lain
ketika itu adalah Samsung menjaga produksi smartphone-nya
secara inhouse. Tidak seperti lawan kompetisinya, misalnya
Apple, yang menggunakan jasa contract manufacturer seperti
Foxconn untuk memproduksi smartphone-nya, Samsung ada dalam
posisi unik mampu mengontrol semua aspek produksi
smartphone-nya dari chip, screen, software, hingga
perakitan. Samsung menggunakan komponen hardwarenya sendiri
untuk memproduksi smartphone-nya, dibanding membelinya dari
pihak ketiga. Barang-barang elektronik lain, meski begitu,
diproduksi tidak secara inhouse. 4 Pada 2010, proses
manufaktur semua komponen smartphone Samsung dilakukan di
pabrik-pabrik Samsung di Korea, Malaysia dan Cina.
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Dalam catatan ini, perusahaan multinasional dengan merek
(seperti Apple atau Samsung) akan juga kerap disebut sebagai
brand firms atau buyer. Sedangkan contract manufacturer juga
akan disebut sebagai supplier/vendor.
Mengapa menggunakan
supplier?

contract

manufacturer/membeli

dari

Terbangunnya jaringan produksi global ini dilatarbelakangi
berbagai macam situasi ekonomi yang semakin memudahkan
perusahaan-perusahaan multinasional untuk berinvestasi dan
mengekspansi produksinya ke negara-negara berkembang.

Pertama-tama, di masa ini (khususnya pada 1960-1980-an)
negara-negara berkembang mulai mengalihkan model ekonomi
mereka dari yang berbasis import-substitution menjadi
export-oriented—peralihan dimana ketika awalnya hasil
produksi industri domestik bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi domestik menjadi bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan ekspor. Disini negara-negara berkembang mulai
menerampak
kebijakan-kebijakan
yang
memfasilitasi
mereka—dari berkurangnya hambatan-hambatan ekspor-impor
seperti tariff, kebijakan-kebijakan PMA, insentif bagi
perusahaan luar yang mau berinvestasi, tax holiday, dan
lain-lain. Di saat yang bersamaan, teknologi transportasi
dan komunikasi pun semakin efisien dan murah. Dalam konteks
inilah perusahaan-perusahaan multinasional membangun
jaringan produksi global, baik lewat subkontrak, pabrik
supplier, dan praktik-praktik offshoring lainnya.
Begitu juga dengan akses terhadap tenaga kerja surplus dan
imigran. 5 Perusahaan-perusahaan multinasional dan negara
telah mereduksi, atau bahkan menghilangkan, hambatanhambatan besar dalam mobilitas modal melintasi wilayahwilayah dengan tingkat pembangunan yang berbeda-beda.
Menggunakan jasa contract manufacturer, karenanya, merupakan
cara bagi para perusahaan ini untuk mengurangi ongkos
perakitan, meningkatkan jumlah produksi, dan memfokuskan
perhatian mereka ke bagian-bagian bisnis tertentu.
Dalam industri elektronik, perusahaan-perusahaan pemilik
merek telah berfokus di bagian-bagian pengembangan produk,
perancangan dan pemasaran, dan lewat cara ini memperoleh
share value yang lebih besar daripada kalau mereka melakukan
sendiri proses manufaktur produknya. Bagian produksi
manufaktur akhirnya dialihdayakan dan dilimpahkan ke
kontraktor independen. ‘Contract manufacturers’ menjadi
pihak yang melakukan bagian final-assembly dan value-added
services kepada perusahaan-perusahaan ini.6

Tidak hanya tugas-tugas produksi, tapi juga tugas-tugas
seperti manajemen inventoris, semakin banyak diambil oleh
kontraktor-kontraktor. Hal ini menghasilkan hubungan yang
semakin berkegantungan (secara mutual) antara buyer
(perusahaan teknologi) dan supplier. Pemanufaktur raksasa,
dibandingkan workshop-workshop kecil, tentunya lebih mampu
merespon siklus-siklus produk yang semakin hari semakin
pendek dan kompleksitas produk yang semakin tinggi, dan
karenanya lebih jauh diminati oleh para buyer.
Dengan tren yang semakin berkembang ini, perusahaanperusahaan contract manufacturer di Asia telah semakin
tumbuh menjadi berskala besar. Terutama pemenang-pemenang di
pasar smartphone di Cina dan basis-basis pasok global
lainnya, yang paling maju dalam saling melakukan konsentrasi
dan konsolidasi kapital, beriringan dengan ekspansi dan
invoasi perakit-perakit utama mereka, seperti Foxconn dan
Flextronics. Di titik ini, karenanya, muncul watak-watak
baru dalam kompetisi di industri elektronik. Kunci “sukses”
sebuah perusahana elektronik terletak bukan hanya dalam
inovasi atau kemajuan teknologinya, namun juga dalam
kemampuan mereka mengorganisasikan dan memanajemen sebuah
jaringan produksi.
Mengintip bentuk rantai pasok industri elektronik
Saya mencoba mencari literatur-literatur yang dapat
menggambarkan secara konkret bagaimana rantai pasok ini
bekerja. Apple dan Samsung men-disclose supplier mereka,78
namun tidak menyebutkan manufacturer mana yang memproduksi
komponen mana. Memang sulit untuk mengekstrak asal mula tiap
komponen sebuah smartphone—yang mengandung ratusan komponen
di dalamnya.
Apple sendiri membeli komponen dari ratusan supplier yang
terletak di 40-an negara. Semua produk bisa jadi dirancang
di California oleh Apple sendiri, namun tiap komponen dalam
iPhone memiliki rantai produksi yang kompleks. Dalam produk

tertentu, chip Apple bisa jadi dirancang di California,
namun fabrikasinya dilakukan oleh TSMC di Taiwan. Pengemasan
dan uji coba dilakukan Amkor di Filipina.91011
Proses teardown iPhone menunjukkan bahwa memori SD RAM
iPhone dipasok dari berbagai macam supplier, seperti Micron,
SK Hynix, dan Samsung. Lempengan kaca yang membentuk casing
iPhone sendiri terbuat dari gorilla glass yang diproduksi
Corning di Kentucky. Semua komponen-komponen kecil ini
akhirnya dirakit oleh Foxconn di Cina dan Pegatron di
Taiwan.12
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Proses manufaktur smartphone Samsung berbeda jauh, karena
proses perakitan smartphone Samsung dilakukan oleh Samsung
sendiri, meski komponen-komponennya diproduksi oleh berbagai
contract manufacturer. Han, dkk. (2013) menceritakan
bagaimana lapisan-lapisan rantai produksi sebuah produk
elektronik Samsung ini berada dalam suatu hierarki.13 Anak
perusahaan langsung berada di hierarki produksi paling atas,
mereka merakit komponen yang mereka beli/pesan dari
manufaktur komponen sedang. Perusahaan manufaktur komponenkomponen sedang membeli komponen-komponen lebih kecil/lowcost ke perusahaan supplier yang lebih kecil dan periferi.
1. Anak perusahaan yang memproduksi komponen utama (tidak

bisa
digantikan/irreplaceable,
juga
mendapat
perlindungan dari grup/perusahaan transnasional induk
tersebut. Meski secara legal mereka adalah perusahaan
yang terpisah dari perusahaan induk, mereka beroperasi
seakan-akan bagian dari perusahaan yang sama dan
mengikuti rencana bisnis perusahaan induk.
2. Korporasi transnasional yang memiliki paten suatu

komponen. mereka biasanya adalah perusahaan-perusahaan

yang punya paten suatu komponen penting; komponen itu
wajib dalam suatu produksi produk, jadi mau tak mau
tidak ada perusahaan lain yang bisa memproduksi
komponen yang sama. Contohnya perusahaan yang punya
paten CDMA (Qualcomm—saya tidak tahu patennya bisa
ekspirasi atau belum, mohon koreksi), paten wireless,
dll. Mereka biasanya punya perjanjian strategis sama
si perusahaan induk, dan memiliki kapabilitas teknis
yang independen dalam proses produksi. Sama dengan
yang nomor 1, mereka juga irreplaceable.
3. Perusahaan yang memproduksi komponen untuk perusahaan

induk secara outsourced/alihdaya. Komponen-komponen
ini sebenarnya bisa diproduksi sendiri oleh perusahaan
induk (perusahaan induk punya kapabilitas dan uangnya)
tapi mereka tidak mau karena pertimbangan-pertimbangan
efisiensi ongkos atau kapasitas produksi. Tidak
seperti 1 dan 2, perusahaan-perusahaan macam ini bisa
lebih mudah diganti, tergantung sebagus apa kualitas
komponen yang dia produksi (kalau bagus banget
dibanding komponen-komponen yang diproduksi perusahaan
lain dengan harga sama, pasti buyer mau tetap
lanjutkan
kontrak),
tergantung
pertimbanganpertimbangan bisnis lainnya. Jika banyak masalah (baik
dari kualitas/supply produk, dll.) mereka akan
diganti.
4. Perusahaan subkontraktor domestik (ada di negara sama

dengan perusahaan induk) yang memproduksi komponen
yang tidak bisa diproduksi oleh Samsung. Sama dengan
nomor 3, dia mudah diganti atau berubah jika ada
masalah. Perusahaan induk bisa sewaktu-waktu mendukung
vendor-vendor ini, tapi kalau tidak ada keuntungan
dari perspektif bisnis, bisa diputus kontraknya.
5. Perusahaan yang memproduksi komponen ukuran kecil dan

medium yang murah/low-cost, biasanya di kawasan
industri. Replaceable, dispensable, dan karenannya

perusahaan induk sering gonta-ganti bagian ini, cari
manapun yang paling murah dan menguntungkan. Buruhburuh di bagian sinilah yang paling mengalami
eksploitasi besar-besaran. Kontrak pabrik dengan buyer
bisa jadi hanya per pekan atau per bulan. Kuasa buyer
sangat besar: mereka harus bisa memproduksi keinginan
perusahaan induk dalam kuantitas, kualitas, dan waktu
yang diinginkan buyer, kalau tidak mereka bisa
dibuang. Inilah mengapa eksploitasi di perusahaan
bagian tingkat ini sangat besar: mereka tidak dapat
perlindungan dari brand firms, meski brand firms
adalah (1) pemilik akhir produk elektronik yang
menggunakan komponen-komponen mereka dan (2) peraup
keuntungan terbesar dalam rantai pasok. Untuk menjaga
kontrak mereka dengan buyer, tentunya ongkos tenaga
kerjalah yang dipangkas (dan akhirnya mengorbankan
kondisi dan kesejahteraan buruh).
Selanjutnya, Politik Rerantai Produksi di Balik Gadget
Elektronik (Bagian II).
______________________
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