HUBUNGAN CHINOVATION DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI DI INDONESIA
Oleh :
Ir. Sere Saghranie Daulay,M.Si – Widyaiswara Madya Pusdiklat Industri

A. Latar Belakang
Bagaimana berbagai inovasi oleh negeri China telah mengubah dunia, menjadi
kajian dalam tulisan ini, menjadi alasan kuat bahwa sesungguhnya industri kita perlu
belajar agar dapat memperkuat industri nasional.
Perkembangan dunia kewirausahaan di benua Asia terutama di negeri China telah
memperkenalkan cara baru. Inovasi telah banyak menjadi topik pembahasan oleh banyak
pemerintah di Asia. Namun, tidak banyak literatur yang berfokus pada inovasi di Cina.
Keberadaan inovasi di Cina, contoh inovasi dalam perusahaan China, cara perusahaan
milik swasta yang mengambil inovasi Cina, pengalaman, dan kemampuan perusahaan
yang inovatif.

Perlu dikaji pengalaman, kemampuan yang mengakuisisi perusahaan-perusahaan
yang inovatif, bagaimana perusahaan ini bereksperimen dengan pendekatan inovatif dan
juga mengelola risiko inovasi, disamping pelajaran dan bagaimana inovator kewirausahaan
akan bermanfaat bagi para pemula.
Hal-hal yang memiliki implikasi bagi perusahaan-perusahaan asing. Pertumbuhan
ekonomi China yang pesat telah membuatnya menjadi pasar yang penting. Namun
perusahaan tersebut menghadapi persaingan terberat dari perusahaan multinasional
lainnya. Usaha-usaha lokal China, menunjukkan lebih gesit dan inovatif daripada para
pesaing

asing.

Chinovation:

Bagaimana

Inovator

Cina

Telah

Mengubah

Dunia

mengungkap kerangka kerja dan pertanyaan menyelidik inovasi dan kewirausahaan Cina
memperluas jangkauannya di dunia.

Terdapat 25 orang CEO dan pemodal ventura Cina yang diantaranya seperti Li
Jiren (CEO, Neusoft ), Nick Yang, (Pendiri, NASDAQ terdaftar Kongzhong, Chinaren.com
dan Wukong.com), Neil Shen (Managing Director of Sequoia Capital China, Pendiri
NASDAQ terdaftar Ctrip), Chua Kee Lock, (Managing Partner, Vertex Ventures dan mantan
Presiden, biosensor SGX-terdaftar), Mr Richard Chang, (Pendiri, Semiconductor
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Manufacturing International Corporation, China fab semikonduktor terbesar),, Jane Yan,
(CEO, Venusinfo Technology), Zhang Tao, (CEO, Dianping - Cina terbesar User-Review
Website), chaming Zhang (CEO, Ipart - Salah satu Web China terbesar 2,0 Avatar - situs
jejaring sosial), Ray Cheng (CEO, E-hi, inovatif penyewaan mobil Model China), Liang Yi
(CEO Mobitex ), Wu Jian Guang (CEO Sungguh Olahraga, Forbes terdaftar), Dr. Ta-lin
Hsu, (Pendiri dan Ketua H & Q Asia Pasifik), Mr YK Chu, (Managing Partner, wi Harper).
B. Chinnovation - Pengungkapan Dinamika Inovasi Cina
Inovasi di Cina, sebuah misteri atau bentuk dari penguasaan, diketahui telah
menjadi pertanyaan menarik di kalangan pelaku usaha. Hal ini secara luas diyakini bahwa
kelas pengusaha China telah tumbuh, dan bahwa usaha mereka berhasil, terutama karena
pengetahuan mereka tentang pasar domestik, adaptasi cepat untuk perubahan pasar, dan
akal mereka. Apa rahasia nyata? Menurut Yinglan Tan, penulis Chinovation, membahas ....
Sejak tahun 1999, pendiri China telah menyebabkan lebih dari 46 perusahaan Cina untuk
IPO di NASDAQ. Dari jumlah belum pernah terjadi sebelumnya ini start-up untuk kelas
meningkatnya raksasa miliar dolar akan perusahaan-perusahaan global, teknologi tinggi di
Cina memiliki kebutuhan dramatis mengintensifkan kepemimpinan. Bahkan era baru di
bawah jalan bagi inovasi teknologi tinggi global dan kewirausahaan, ditandai dengan
kebangkitan Cina, yang berdampak pada semua pemimpin.
Bahkan era baru di bawah jalan bagi inovasi teknologi tinggi global dan
kewirausahaan, ditandai dengan kebangkitan Cina, yang berdampak pada semua
pemimpin.

Selama beberapa dekade terakhir, Beijing, Shanghai, Shenzhen, dan kota-kota
lain telah dikembangkan sebagai pusat komunikasi informasi industri teknologi kunci. Barubaru ini, dari Beijing ke Delta Sungai Pearl, pasar untuk produk-produk baru yang
berkembang, kompetensi dalam teknologi baru tumbuh, dan generasi baru daerah
teknologi tinggi yang muncul. Semua tanda-tanda ini mengarah ke China sebagai lokomotif
meningkat, mempercepat pergeseran lokus untuk arena teknologi tinggi global yang
melintasi Pasifik.
Dari profil tinggi eksekutif muda mengambil perusahaan publik untuk pengusaha
daratan yang mendefinisikan ulang norma aktivitas sehari-hari, Chinnovation menelusuri
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awal yang sederhana inovasi kewirausahaan dan backstories dari beberapa perusahaan
consumer goods sekarang mapan dari Revolusi Kebudayaan Mao melalui dibuat sendiri di
era pertumbuhan Internet yang cepat.
C. Pemahaman Chinnovation

(Ch) inovasi menerapkan perubahan teknologi dan strategi bisnis untuk memiliki
cara-cara baru yang lebih baik untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Di
Cina, hal ini sering ditandai dengan 8 karakteristik unik yang berbeda ke China (disebut
8RS dari Chinnovation).

1. Pendapatan.
Dibandingkan dengan pesaing di dunia Barat, inovator Cina melakukan peneitian
dengan difokuskan pada pendapatan. Jika kita membandingkan Facebook ke QQ (layanan
jejaring sosial terbesar di China), Facebook memiliki 300 juta pengguna aktif dibandingkan
dengan 450 juta pengguna QQ. Facebook hanya baru-baru ini menguntungkan sementara
QQ memiliki pendapatan $ 2B dan $ 1B profit.¹ Eric Tao, wakil presiden keytone Ventures
(sebelumnya asosiasi di Kleiner Perkins Caufield dan Byers China) setuju. '' Strategi
investasi China sangat berbeda. Perusahaan seperti Google dapat sampai 100x datang
dan pergi ke China sebelum berinvestasi. VC cenderung melakukan penawaran kemudian
di babak-babak berikutnya memasuki tahap berinvestasi. Misalnya, kantor US Kleiner
Perkins berinvestasi di lebih dari 30 perusahaan. Adapun kantor KP di Cina melakukan hal
yang sebaliknya; Tim China tidak pernah berinvestasi di perusahaan yang tidak dapat
memberikan keuntungan, kecuali perusahaan memiliki model yang sangat meyakinkan dan
pendapatan dan tingkat penyerapan pelanggan yang jelas. ''

2. Cepat.

Inovator asal Cina bergerak cepat. Nick Yang ikut mendirikan Kongzhong Maret
2002 dan 2 tahun kemudian pada bulan Juli 2005 terdaftar di NASDAQ. Salah satu
inovator China berkarya pada hari inspirasi setelah kematian Michael Jackson,
mengamankan hak untuk membangun Neverland di Cina. Dalam industri manufaktur,
perusahaan-perusahaan tertentu yang dimulai dengan OEM untuk perusahaan asing telah
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pindah dari OEM, ODM, Penelitian dan Pengembangan dalam beberapa tahun telah
mengambil alih seluruh rantai nilai. Salah satu inovator asal Cina hanya butuh 18 bulan
untuk memulai sebuah perusahaan dan mendaftar perusahaannya di NASDAQ. Bekerja
secara cepat juga mengacu pada proses prototyping cepat, di mana inovator Cina dipuji
karena terlibat dengan erat pelanggan dan secara iteratif mengembangkan produk dan
proses penjualan dengan cepat.

3. Persyaratan.

Persyaratan pelanggan apapun itu mengatakan. Inovator Cina sangat lokal dan
peka terhadap kebutuhan pelanggan mereka saat mereka memperhatikan orang-orang
yang berjuang dengan solusi yang ada di Cina. Secara luas dianggap sebagai basis
manufaktur terbesar di dunia, inovator China memahami bahwa nilai yang lebih tinggi
dalam rantai dalam produk-produk inovatif dalam menghadapi konsumen. Dengan
menekan biaya keunggulan China di ceruk pasar untuk meningkatkan fleksibilitas proses
mereka, Cina inovator memenuhi kebutuhan pelanggan mereka dengan harga layak.

4. Reproduksi.

Satu Facebook di AS akan menelurkan 20 peniru di Cina semalam. Ada garis tipis
antara inovasi dan reproduksi-nilai yang rendah. Beberapa pengusaha Cina yang VC
menolak untuk mendanai mereka karena model bisnis mereka tidak didasarkan pada
model bisnis AS yang meyakinkan. Zany Zeng mengungkapkan "Terdapat pula beberapa
peniruan inovasi di Cina. Ketika Xiaonei dioperasikan, maka yang dilakukan adalah
mengubah homepage Facebook,

tanpa memahami mengapa. Alasan Facebook

melakukan ini adalah lebih baik meniru. "Meskipun demikian, Farmville yang berasal dari
Cina, kenyataannya QQ (layanan jejaring sosial China) lebih menguntungkan dibandingkan
Facebook.

5. Rivals.

Cina baik atau buruk semua orang di Cina adalah seorang pengusaha atau memiliki
jiwa kewirausahaan.. Didorong oleh saingan, perusahaan Cina memiliki stimulus kunci
untuk berinovasi. Inovator yang tidak berinovasi setelah menyalin biasanya tidak bertahan.
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Cina memiliki beberapa peniru lokal yang akan muncul beberapa minggu setelah sebuah
perusahaan terkemuka yang menggunakan teknologi Barat ditampilkan di majalah.
6. Pembatasan.

Pembatasan telah memacu kewirausahaan dan inovasi. Pelarangan Facebook di
Cina telah mengakibatkan setidaknya setengah lusin klon Facebook menjamur di Cina.
Frank Levinson, mantan pengusaha sukses yang terdaftar perusahaan di Finisar,
menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya merangsang pemikiran kreatif. Seringkali
film terbaik ditembak karena keterbatasan anggaran dan direktur harus berinovasi - prinsip
yang sama berlaku untuk startups. Menanggapi pekerja pedesaan mengekspresikan
kebutuhan untuk mencuci potatos dan pakaian tapi hanya bisa membeli satu perangkat
mencuci, Haier merilis mesin cuci yang mampu mencuci pakaian dan kentang.

7. Remix.

Ide-ide terobosan bertujuan untuk menciptakan hal-hal baru sering tidak banyak
dilakukan, maka tindakan yang umum adalah menggabungkan ide-ide terbaik dari sektor
yang sama dan geografi. Apa tema taman dan belanja memiliki kesamaan. Supermarket di
China menggunakan rol mobil coaster-gaya untuk mengambil barang barang belanjaan
melalui lorong. Untuk mengatasi hama tikus di pedesaan China, Haier menerapkan inovasi,
remixing fitur yang berbeda pada kulkas. Kulkas dirancang khusus dengan fitur untuk
lubang penutup di lemari es dan menggunakan pelat logam lebih tebal agar melindungi
kabel dari gigitan tikus. QQ menggabungkan avatar Cyworld2 seperti, pesan ICQ dan
Hangame3 seperti game kasual dan barang virtual.

8. Bahan Baku.
China tidak hanya memiliki banyak bahan baku yang nyata, tetapi juga bahan baku
tak berwujud dan bersifat maya atau virtual.
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Ketika melakukan kajian tentang inovasi di Cina, maka pembahasan tentang
permodalan tak dapat ditinggalkan. Terdapat beberapa modal di Cina yang dapat ditemui,
yaitu :
• Modal Sumber Daya Manusia yaitu Padat Karya

Cina memiliki sejumlah besar warga negaranya yang kembali ke China untuk
memulai usaha kewirausahaan, seiring tabungan penghasilan yang diperoleh dari bisnis
mereka di Amerika Serikat. Menurut Laporan tahun GEM 2009, diketahui bahwa dari tahun
2004 sampai 2009, China memiliki tingkat tertinggi kewirausahaan tinggi-harapan (berniat
untuk membuat lebih dari 19 pekerjaan) dari setiap negara yang dicakup oleh penelitian.
Lebih dari 4% dari populasi usia kerja Cina terlibat dalam kewirausahaan pertumbuhan
tinggi-harapan. Di AS share yang kurang dari 1,5%. Namun, lulusan segar dari Cina sering
teoritis dan kurang pengalaman praktis.
• Modal Intelektual yaitu padat ilmu pengetahuan dan teknologi

Ph.Ds. Fakta: The Chinese Academy of Sciences saja menghasilkan hampir
100.000 Ph.D. per tahun. Pencapaian tersebut ni diterapkan ke perusahaan yang inovatif
didasarkan pada kekayaan intelektual. Sebagai contoh, Wuxi Pharma Tech merupakan
salah satu perusahaan kimia terkemuka yang telah melakukan jasa kontrak.teknologi
berbiaya rendah, dan berkualitas tinggi Dengan kepadatan tinggi Ph.D. yang kembali, Wuxi
Pharma Tech menawarkan waktu setara penuh (FTE) program yang menetapkan ilmuwan
untuk bekerja pada sebuah proyek klien untuk periode tertentu yang mencakup penemuan
obat dan pengembangan. FTE sangat populer sehingga pendapatan Wuxi meningkat
pesat. Kualitas tinggi dari layanan yang diberikan perusahaan memungkinkan Wuxi
Pharma mencapai $ 21 juta pendapatan dalam waktu empat tahun.
• Modal Keuangan yaitu modal Venture dan daya beli.

Pada tahun 2009, terdapat lebih dari 420 investasi usaha di Cina yang melibatkan
sejumlah investasi gabungan dari US $ 2.70B.4 yang mengakibatkan konsumsi listrik
meningkat. Jumlah ritel penjualan barang konsumsi mencapai RMB12 triliun pada tahun
2009 dan diperkirakan akan mencapai RMB15 triliun pada 2010.
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The 8RS merupakan ciri-ciri yang paling umum dapat dilihat pada kegiatan para
inovator Cina. Sebagian besar perusahaan memiliki kombinasi dari Rs - sangat jarang
untuk melihat semua 8RS dalam satu perusahaan. Semua tanda-tanda ini menunjuk ke
arah China sebagai lokomotif meningkat, mempercepat pergeseran untuk teknologi tinggi
global. Pendakian Asia telah memperkenalkan cara baru untuk kewirausahaan, khususnya
di Cina. Inovasi telah menjadi topik hangat bagi banyak innovator di Asia.
Yinglan Tan memaparkan bagaimana inovator mengubah dunia (Wiley, 2011) dan
cara The the VC: memiliki modal ventura tertinggi di Board (Wiley, 2010) Kauffman Fellow
dan asisten profesor di Universitas Teknologi Nanyang mengungkapkan bahwa tren dunia
adalah bahwa saat ini apa yang inginkan oleh kaum wanita, maka juga diminati oleh kaum
laki-laki

dan itu termasuk kegembiraan berbelanja untuk tren terbaru dalam fashion,

aksesoris yang menarik perhatian, atau aroma harum yang mereka suka. Orang-orang
tidak takut untuk berdandan, mendapatkan dipersiapkan dan nikmati Kecantikan regimen
untuk menjaga dengan gaya trendi, bukan untuk bersaing dengan perempuan tetapi untuk
pujian hubungan yang modis sehat, yaitu. Seperti kita merayakan hari ayah ini Minggu lalu,
kami memberikan perhatian pria secara umum, tidak hanya untuk ayah, tetapi untuk
saudara-saudara kita, kami rekan-rekan, teman atau pacar, yang telah menjadi istimewa
dalam hati kita, salah satu cara atau yang lain. Dan tepat pada waktunya, FREEGO, salah
satu merek denim yang lebih populer yang telah berbagi pasar jins pakaian hari bersama
laki-laki populer label telah meluncurkan baris terbaru pakaian, kumpulan CHINOVATION.
Laki-laki dengan gaya hidup yang aktif dan sibuk pasti memiliki alternatif yang lebih baik.
Disain yang kasual berkisar dari tentara kemeja dan celana pendek kargo paisley dicetak
kancing kemeja dan celana panjang berwarna dasar. Pasti suatu keharusan untuk memiliki
musim ini. Yang cepat kering, bebas kerut, noda dan kualitas air dapat membuat Anda
tetap dalam zona kenyamanan sambil mengenakan mereka. Sempurna untuk hari hujan
untuk datang segera.Dan untuk mengambil cepat berjalan pada bagaimana pakaian ini
bekerja, FREEGO memilih tiga dari Cebu top model laki-laki mencoba mereka dan
menunjukkan bagaimana gaya dan fungsi pergi bersama-sama.
Sebuah toko pakaian bernama Ayala department store ketika melakukan presentasi
terbuka

Live

Mannequin

di

depan

kerumunan

pembeli,

menggunakan

hasil

CHINOVATION, orang-orang cantik segera dikagumi penonton, tua dan muda. Salah satu
wajah paling terlihat dalam iklan cetak dan fashion show, David Baer, dengan penampilan
Kaukasianya telah mengundang kekaguman melalui penampilan combo hitam dan putih.
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Mark Loyola, favorit kaum muda dan aktif di lapisan biru dan abu-abu kemeja dan jaket
korduroi. Begitu pula Joe Prancis besar, salah satu model laki-laki yang paling populer
untuk editorial fashion di majalah dan di atas catwalk, tampil mencolok menggunakan
kamuflase dan kancing kemeja zaitun dan celana panjang tentara. Tiga terlihat berbeda
dari CHINOVATION, FREGO's tambahan terbaru ke baris bergaya untuk pria. Bong
Miagan Metro iklan dan promo Departemen memberikan pujian untuk acara Mode pria
sukses yang mengambil panggung utama. Dengan itu aku bisa mengatakan." Pria yang
sekarang mempunyai mood untuk gaya" menjadi bebas, dalam bergaya.
Setiap perusahaan di Cina menjanjikan dan menawarkan harga terbaik dengan
kualitas yang baik. Disamping itu, ketika kita memiliki beberapa ide yang baik yang ingin
untuk dikembangkan atau direproduksi, jangan ragu untuk mengirimkan gambar produk
atau desain karya seni, merekapun siap menjadi Original Equipment manufacture kita.
Informasi Perusahaan:
CHINOVATION BV didirikan pada tahun 2005 adalah eksportir produk Belanda
selain Video Game Accessories, telah mengekspor produk ke banyak negara lain, seperti
Eropa Timur Mid East Eropa Barat, menggunakan kualitas terbaik dan harga murah untuk
memenuhi semua tuntutan yang berbeda dari para pelanggan.
Hard Copy
Hard Copy dari Innovation Management adalah sebuah majalah bisnis kuartalan
untuk inovasi profesional. IT'S menyajikan informasi mendalam seputar wawasan yang
paling penting, praktek, kasus dan solusi untuk membuat organisasi lebih inovatif,
memberikan bimbingan berinovasi dalam proses, produk, model bisnis, layanan, dan
karyawan dan keterlibatan pelanggan. Artikel-artikel yang ditulis oleh para ahli dan praktisi,
menggunakan perspektif global terkemuka. Hard Copy ditulis untuk para pemimpin inovasi
dan manajemen berurusan dengan tantangan sehari-hari perubahan kondisi kompetitif.
Waktu untuk berhenti membeli produk Cina.
Saya sudah memiliki nasib baik untuk melakukan sedikit perjalanan akhir-akhir ini,
dan telah mengamati apa yang saya ingin memanggil "Chinovation" souvenir di semua tapi
yang paling dari lokasi jalan. Kami ingin membeli souvenir buatan lokal untuk alasan yang
jelas, tetapi lebih dan lebih itu tidak mungkin.
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Pada bulan Juni dan Juli tahun ini saya dan istri saya pergi ke Paris dan Kroasia.
Istri saya ingin mendapatkan replika Menara Eiffel dan kita tidak bisa menemukan satu pun
di kota Paris yang tidak dibuat di Cina! Bahkan, kita melihat sekeliling toko-toko suvenir,
hampir segala sesuatu - termasuk gantungan kunci, t-shirt, dan seni cetak - dibuat di Cina.
Kami membawa anggur rumah dan keju, yang adalah satu-satunya item yang kita bisa
yakin diproduksi secara lokal.

Kami melakukan perjalanan dari sana ke Dubrovnik, Kroasia, dan menemui
masalah yang sama. Tidak ada yang kita bisa membeli yang benar-benar dibuat di
Kroasia. Sekali lagi, kami membawa pulang lebih orang berikutnya. Tapi tentunya dunia
industri dapat menghasilkan sesuatu yang lebih dari sekedar makanan. Saya pikir kembali
masa kecil saya, yang tidak BAHWA lama. Tumbuh Aku ingat berjalan ke Wal-Mart untuk
membeli barang-barang dengan uang saku saya dan melihat bendera Amerika dan "Made
in USA" dicetak pada berbagai item. Coba hari ini! Sam Walton akan berguling di
makamnya jika ia melihat apa yang "selalu harga termurah" telah dilakukan untuk
perusahaan yang ia dirikan. Laporan berita terbaru tentang pasta gigi Cina tercemar, susu,
dll semua meningkatkan set kedua keprihatinan. Pada beberapa titik waktu, kita akan
harus mulai menuntut kualitas - baik dalam impor dan barang kami diproduksi di dalam
negeri. Dan kita akan harus mulai membangun THINGS di sini, dan tidak hanya
mengembangkan IDE.
Konsumen Amerika telah melupakan produk-produk berkualitas yang berlangsung
selama bertahun-tahun dalam pertukaran barang-barang murah yang mereka akan ganti
setiap beberapa tahun. Sebagai mana saya setuju dengan Anda, asalkan inflasi meningkat
lebih cepat maka gaji rata-rata. Orang-orang akan terus membeli sampah hanya untuk
memiliki hal-hal berantakan di sekitar mereka sehingga mereka merasa kaya dan mencoba
untuk membeli saham berkualitas, yaitu habbit shoping saya. Good luck yang satu ini.
Sebagian besar orang akan memilih menawar harga termurah, yang jarang yang terbaik.
Jadi toko, terutama toko-toko wisata, akan membeli barang yang paling murah. Bahkan
negara-negara seperti Meksiko tidak dapat bersaing dengan biaya tenaga kerja China, dan
bisnis mereka menderita untuk itu. Istri saya membawa un Niagara Falls, di mana kita
pergi minggu lalu. Hanya mutlak sampah di sana, kecuali untuk fudge - yang mereka
buatan lokal. Toko diisi dengan pernak-pernik dan omong kosong plastik. Semuanya
dengan "Made in China" tercetak di bagian belakang. Kami tidak membeli apa-apa. Aku
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ingin tahu apakah masalah Meksiko lebih tentang itu ketergantungan pada barang pasar
gelap - dengan itu aku obat meand. Dan kurangnya investasi di bidang infrastruktur dan
pabrik-pabrik. Atau itu biaya tenaga kerja sangat tinggi? Dapatkah demokrasi industrialisasi
saat ini investasi asing langsung absen? Atau tidak mengharuskan pemerintah semikomunis untuk berinvestasi di pabrik-pabrik dan infrastruktur? Membeli saham kualitas
sebagai habbit belanja.
Peringatan: PC sudah mati!
Sebuah teknologi revolusioner telah membuat PC usang. Dan 70% orang Amerika
sudah menggunakannya. Merrill Lynch menyebutnya sebagai tsunami $ 160.000.000.000.
IBM, Yahoo dan Amazon berlomba untuk uang tunai. Tapi dua perusahaan telah
mengalahkan mereka untuk punch! Dapatkan rincian lengkap dari peluang investasi yang
luar biasa ini dalam sebuah laporan GRATIS baru yang disebut, "The Dua Kata Bill Gates
Tidak Ingin Anda Mendengar." Laporan GRATIS 100% ini dipersembahkan oleh The
Motley Mop - otoritas Panggilan Economist "oasis etika ..." Klik di sini untuk semua rincian
dan simbol ticker. Data BATS diberikan secara real-time. NYSE, NASDAQ dan AMEX
Data tertunda 15 menit. Harga Real-Time yang disediakan oleh BATS. Data pasar yang
disediakan oleh Interactive Data

Perusahaan data dasar yang disediakan oleh

Morningstar. Laba Estimasi dan Peringkat Analis disediakan oleh Zacks. SEC Filings dan
Transaksi Insider disediakan oleh Edgar online. Didukung dan diimplementasikan oleh
Interactive Data Solutions Managed. Syarat dan Ketentuan Chinovation - Menguasai
Eksekusi Aku sudah bertanya-tanya baru-baru tentang jiwa Chinovation. Tadi malam, saya
hanya terhubung tiga titik:
• Pada konferensi inovasi, Marc Giget mengingatkan kita bahwa setengah dari penemuan Eropa
Renaissance berasal dari Cina. Pada saat itu - dan sampai abad ke-18 - Cina mewakili
sekitar seperempat dari ekonomi dunia, sebelum runtuh pada abad ke-19 sebagai revolusi
industri lepas landas di Eropa. Tidak pernah membiarkan China jatuh di belakang seluruh
dunia pada teknologi telah menjadi pendorong utama bagi kebangkitan saat ini China
sebagai raksasa ekonomi dan politik.
• Tidak seperti Indovation, Chinovation tampaknya tidak memiliki rasa yang khas. Ini dapat
berubah sejalan China menjadi pasar konsumen utama dalam dekade mendatang, sebagai
Tan Yinglan menunjukkan di Chinnovation - Bagaimana Inovasi Cina akan Mengubah Dunia.
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Tapi untuk saat ini sebagian besar kekayaan ekonomi China telah dibuat dengan menjadi
pusat manufaktur dunia.
• Vijay Govindarajan dan Chris Trimble disorot dalam buku mereka The Other Side of Innovation:
Memecahkan Tantangan Pelaksanaan kebutuhan untuk menguasai kemampuan penerapan
untuk peluang kreativitas agar benar-benar berubah menjadi inovasi.
Rumus yang dapat digunakan adalah Persamaan :
Inovasi = Kreativitas x Eksekusi.
Dapat disimpulkan bahwa, Chinovation adalah semua tentang penguasaan sisi
pelaksanaan persamaan, atau, sekarang, telah menguasai sisi pelaksanaan persamaan. Di
antara yang tak terhitung adalah jumlah contoh, yang sempurna diselenggarakan
Olimpiade Beijing menonjol sebagai mercusuar kemampuan eksekusi Cina. Tentu saja,
penerapan masih jauh dari memuaskan seperti kreativitas, yang menjelaskan bahwa
Chinovation belum memiliki jiwa. Namun 5 atau 10 tahun ke depan, kebangkitan konsumen
Cina dalam persamaan kreativitas, berasal dari China dalam skala besar.

D. Indovation vs Chinovation
Indovation yang dimaksud adalah Inobasi di India. Chinovation oleh Yann Cramer
melakukan beberapa penelitian dasar sebelum Sebelum menghadiri konferensi Marc Giget
di Paris pada model Cina dan India. Indovation memiliki kehormatan sebuah artikel FT,
'indovation', dan definisi wikipedia: "Proses unik di India, inovasi dikembangkan untuk
melayani kebutuhan kalangan atas dan berkelanjutan untuk memecahkan masalah kondisi
kelangkaan dan keragaman." Tata mengembangkan mobil murah Nano kota untuk pasar
India mendapat hak untuk jantung kebutuhan pelanggan, yang bukan tentang widget
dashboard atau mesin turbo-charged, tapi tentang mobilitas. Ketika tim GE Healthcare di
India mengembangkan elektrokardiogram kompak (EKG) perangkat yang tidak hanya
ringan (sehingga lebih mobile) dibandingkan dengan mesin yang ada, tetapi yang
terpenting, sepuluh kali lebih murah, mereka mengatasi kebutuhan kesehatan modern
untuk pedesaan India , bahkan dengan mengorbankan tingkat terbaru kecanggihan citra
dan fitur lainnya.
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Chinovation menghasilkan beberapa hubungan ke saluran manufaktur berbiaya
rendah. Seolah-olah konsep Chinovation masih dalam proses pencarian jiwa (meskipun
China berinovasi dalam skala besar dalam proporsi ekonominya), sementara Indovation
telah menemukan pernyataan misinya. Tampil sebagai penilaian yang sangat ilmiah.
Chinovation bertindak cepat, didorong oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari inovasi
pribumi. Dorongan adalah menciptakan insentif untuk mendapatkan jumlah paten dan
paten yang menciptakan sampah. Cina mengadopsi dan mengikuti Model Paten AS
sampai itu revisi terbaru, di mana ia menyimpang sedikit dengan itu kebutuhan untuk
mengidentifikasi sumber genetik. India selalu diharapkan sistem paten untuk mendukung
pernyataan misi indovation, jadi tidak begitu sesuai dengan pendekatan Paten Amerika,
seperti China. Indovation telah dikenal loebih dahulu, chinovation diciptakan kembali oleh
pemerintah sekalipun China memiliki sejarah kuno inovasi dengan kertas, dan kertas uang.
Masa Depan Keberlanjutan Desain Ini adalah sebuah artikel menarik tentang Armin
Bruck, managing director Siemens di India, berusaha meyakinkan dewan Siemens potensi
inovasi India. Dia memberi mereka kunci untuk Tata Nano untuk menyampaikan "bau dan
merasa" dari produk pasar massal revolusioner dan membujuk perusahaannya yang
seharusnya meningkatkan pipa penemuan lokal yang ditujukan untuk konsumen India.

Pada bulan Februari, Peter Löscher, kepala eksekutif perusahaan, dan rekanrekannya Heinrich Heisinger dan Joe Kaeser masuk ke dalam mobil termurah di dunia harga $ 2000 - dan melaju putaran New Delhi. Saya pikir hal yang sama dapat dikatakan
tentang 'Chinovation'. Inovasi dari negara-negara berkembang akan mengubah dinamika
persaingan global dan memaksa setiap perusahaan untuk memikirkan kembali atau
mengkonfigurasi ulang strategi mereka untuk mengembangkan teknologi berkualitas tinggi
untuk pasar negara berkembang murah. Baik kualitas dan biaya rendah produk dengan
teknologi maju akan menjadi medan perang penting antara perusahaan global dan
perusahaan lokal di India dan China.
FT melaporkan bahwa setelah tiga bulan kunjungan Februari, Siemens telah
menyatakan secara terbuka keinginannya untuk mengembangkan lebih dari 80 "tingkat
dasar" produk - ditargetkan pada pasar massal dibatasi finansial - dengan investasi
sebesar € 3 milyar di India, Cina, Rusia dan Brazil lebih 3 tahun ke depan. Siemens
mengharapkan untuk meningkatkan buku pesanan yang 10 kali lipat di India dari produkproduk didesain ulang selama dekade berikutnya untuk € 1 milyar per tahun. Hal ini juga
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meramalkan dua digit profitabilitas dari biaya rendah, strategi berkualitas tinggi - apa di
India disebut "rekayasa hemat".
China memahami kompetisi mempercepat dan kebutuhan untuk mengembangkan
nilai tinggi menambahkan industri, Cina secara aktif mentransformasikan dirinya dari
penerbangan murah produsen untuk dunia test bed inovasi. Pembuatan basis pasar
domestik yang besar memberi mereka keunggulan kompetitif, namun perusahaan China
masih menghadapi tantangan berat dalam upaya bergerak ke atas rantai nilai global, dan
mereka masih memiliki jalan panjang untuk pergi, tetapi perlu bergerak cepat.

Singkatnya, perusahaan Cina tidak mengerti 'inovasi', apalagi berinovasi
manufaktur. Ide dari 'pelanggan' masih cukup asing bagi perusahaan-perusahaan Cina dan
untuk memahami bagaimana untuk menanamkan empati dan kebutuhan pengguna untuk
membantu inovasi adalah cara yang jauh, karena perbedaan budaya serta pikiran
manajemen bisnis yang ditetapkan. China saat ini tidak memiliki basis bakat maupun
budaya untuk desain dan inovasi di tingkat perusahaan, mengembangkan keterampilan
kepemimpinan sangat penting untuk menutup kesenjangan tersebut, dan pada saat yang
sama dapat membiasakan kepada pengguna akhir akan membuka peluang baru yang luas
bagi konsumen inovasi sentris. Hal ini setidaknya 10 tahun lagi.

Konsep industri kreatif (terjadi di Shanghai dan Beijing tapi tidak banyak di luar
kedua kota besar) dalam konteks China menimbulkan isu-isu penting, mereka telah
mencoba untuk mengembangkan industri kreatif dengan karakteristik Cina, tetapi ada
banyak yang harus dilakukan pada properti dan hak cipta perlindungan intelektual,
pendidikan desain, pembangunan daerah dan perusahaan, aktivisme konsumen, dan
ketegangan mendasar dalam industri kreatif antara kreativitas desain individu dan skala
industri. Hanya jika hambatan disilangkan jika industri kreatif akan tidak lebih dari sekedar
pinggiran.
Tren tak terbendung dan itu adalah ancaman serius bagi perusahaan-perusahaan
di barat seperti Siemens atau GE dunia. Siemens memahami ancaman dan bertindak
cepat.
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KESIMPULAN
(Ch)inovasi adalah upaya menerapkan perubahan teknologi dan strategi bisnis
untuk memiliki cara-cara baru yang lebih baik untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan
perusahaan.
The 8RS merupakan ciri-ciri yang paling umum dapat dilihat pada kegiatan para
inovator Cina, yaitu pendapatan, cepat, persyaratan, reproduksi, pesaing, pembatasan,
remix dan bahan baku.
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