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Kami akan fokus bikin kain jadi, karena 
sekarang kain jadi punya prospek.
Boy Sulaeman, 
Corporate Secretary Argo Pantes Tbk

JAKARTA. Produsen furnitur 
PT Chitose Internasional Tbk 
memanen pesanan furnitur 
dari proyek pemerintah. Sejak 
September 2015, perusahaan 
yang memiliki pabrik di Jawa 
Barat ini berhasil memenang-
kan tender pengadaan mebel 
untuk instansi pemerintah, 
dan institusi pendidikan. 

Fadjar Swatyas Direktur 
dan Sekretaris Perusahaan 
Chitose Internasional bilang, 
mereka telah memenangkan 
beberapa tender furnitur ter-
sebut sejak September dan 
Oktober 2015 lalu. "Sebagian 
kami realisasikan bulan No-
vember dan Desember ini," 
kata Fadjar kepada KONTAN, 
Selasa (2/12).

Hanya Fadjar enggan me-
nyebut detail besaran nilai 
proyek tersebut. Ia bilang nilai 
pengadaan barang tersebut 
beragam dan bervariasi. Na-
mun, khusus furnitur kursi 
sekolah atau kuliah di wilayah 
timur, nilai satu kali pengada-
an bisa Rp 500 juta.

Yang pasti, kata Fadjar, nilai 
proyek pengadaan furnitur 
tahun ini lebih baik ketimbang 
tahun lalu. "Ada kenaikan 
pengadaan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Ne-
gara (APBN) dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanda Dae-

rah APBD," kata Fadjar.
Selain merealisasikan pro-

yek untuk kursi pendidikan, 
perusahaan yang berkode 
CINT di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) ini juga mengandalkan 
pesanan dari proyek shop dis-
play untuk pusat perbelanja-
an Aeon Mall yang berlokasi 
di BSD, Serpong, Tangerang. 

Jika kontrak Chitose de-
ngan Aeon Mall ini berlanjut, 
Chitose punya peluang me-
ngeruk cuan lebih besar di 
bisnis shop display ini. Mak-
lum, dalam catatan KONTAN, 
Aeon Mall punya rencana bis-
nis membangun 20 mal di Ja-
bodetabek dalam waktu lima 
tahun ke depan.

Sampai kuartal III-2015, 
transaksi penjualan shop dis-
play Chitose ke Aeon Mal 
baru Rp 30,64 miliar. Penjual-
an shop display untuk Aeon 
Mall ini berkontribusi 13% 
dari total penjualan Chitose. 
Untuk pengadaan shop dis-
play ini, Chitose bekerjasama 
dengan Okamura dengan cara 
mendirikan anak usaha baru 

bernama PT Okamura Chitose 
sejak bulan April 2015 lalu.

Selain pasar domestik, Chi-
tose juga terus menggenjot 
ekspor kursi piano bermerek 
Rolland dan ranjang rumah 
sakit ke Jepang. Setiap bulan, 
Chitose mengapalkan 2.085 
kursi piano ke Negeri Sakura 
tersebut. 

Tahun depan, Chitose be-
rencana merambah pasar 
baru yakni; Afrika Selatan, 
India, Myanmar, Kamboja. 
Dengan penambahan negara 
ekspor anyar, Chitose menar-
getkan pasar ekspor naik 10% 
tahun depan. "Pasar baru da-
lam penjajakan," kata Fadjar.

Sampai kuartal III-2015, 
Chitose baru mencatat ekspor 
Rp 7,8 miliar, naik 62% ketim-
bang ekspor periode yang 
sama tahun lalu Rp 4,8 miliar. 
Untuk memenuhi permintaan, 
tahun depan Chitose berenca-
na menambah produksi lagi 
dari saat ini 1,2 juta pieces per 
tahun. "Tiap tahun kami target 
tambah produksi 10%," kata 
Fadjar.                                    ■

Chitose Panen 
Proyek Mebel 
Pemerintah
Chitose berpeluang mengeruk cuan dari shop display

Mimi Silvia

■MANUFAKTUR

Saat ini, kita hidup di 
era luar biasa. Abad di-
mulainya perjalanan 

luar angkasa. Manusia perta-
ma Neil Armstrong dan Buzz 
Aldrin telah menginjakkan 
kaki di permukaan bulan 
pada tanggal 20 Juli 1969.

Kini penerbangan ke luar 
angkasa semakin dimudah-
kan dengan kerja sama anta-
ra NASA-SpaceX dan Virgin 
Galactic. Menapakkan stasi-
un di planet Mars sudah bu-
kan science fiction lagi, na-
mun sudah menjadi fakta.

Richard Branson memu-
lai petualangan entrepreneur-
shipnya ketika duduk di 
bangku SMA. Saat itu ia me-
mulai dengan majalah seder-
hana di tahun 1968. Kini sa-
lah satu bisnisnya adalah tur 
ke luar angkasa bersama Vir-
gin Galactic. 

Larry Page dengan Goo-
gle-nya juga telah memulai 
misi Google Lunar XPrize. 
Kemudian Elon Musk yang 
juga pendiri PayPal dan Tes-
la Motors punya SpaceX, dan 
Jeff Bezos pendiri Amazon 
dengan Blue Origin. 

Tak hanya itu, Lockheed 
Martin dan The Boeing Com-
pany punya United Launch 
Alliance yang “menerima out-
source” meluncurkan pesawat 
luar angkasa. 

Kini telah tiba saatnya 

manusia untuk melakukan 
perjalanan antar planet, an-
tar tata surya, antar galaksi, 
bahkan mungkin juga suatu 
hari dijalankan antar dimen-
si ruang dan waktu. Berbagai 
teknologi telah memungkin-
kan untuk perkembangan 
peradaban bergerak secara 
eksponensial (dalam mate-
matika, ini ditandai dengan 
“tanda pangkat”). Pergerakan 
linear telah lama uzur alias 
kadaluwarsa.

Dan ini tidak hanya terja-
di di ruang industri teknolo-
gi. Apapun bisnis Anda dan 
di manapun Anda berada, 
siapapun bisa menjadi kom-
petitor. Kuncinya adalah tek-
nologi (tergantung industri 
dan Internet) dan sumber 
daya manusia progresif. 

Planet Bumi semakin me-
merlukan disrupsi–disrupsi 
yang dapat menyelematkan-
nya dari berbagai masalah 
ekologi. Dan bisnis yang da-
pat bertahan dalam jangka 
panjang adalah bisnis-bisnis 
yang memberi jawaban atas 
masalah-masalah besar ke-
manusiaan, seperti energi 
pengganti minyak fosil, ling-
kungan hidup berkesinam-
bungan, penyakit terminal, 
perpanjangan fase hidup, ko-
munikasi instan lingkup pla-
net, eksplorasi antar planet, 
dan banyak lagi lainnya.

Velositas disrupsi dalam 
bisnis sedang bergulir secara 
eksponensial alias berkali-
kali lipat kecepatannya di-
bandingkan dengan beberapa 
dekade lampau. Kodak meru-
pakan salah satu kasus kega-
galan dalam memprediksikan 
faktor eksponensial ini. 

Sesungguhnya, pencipta 
kamera digital pertama ada-
lah Steven Sasson yang beker-
ja sebagai insinyur listrik di 
Kodak Apparatus Division 
Research Lab. Dia mencipta-
kan tahun 1976.

Digital kamera jadul ter-
sebut menggunakan charge-
coupled device (CCD) yang 
diproduksi oleh Fairchild Se-

miconductor. Hasilnya ada-
lah kamera berkemampuan 
rekam 0,01 megapixel. terlalu 
rendah untuk dipasarkan. 

Kodak sendiri didirikan 
sebagai perusahaan bahan 
kimia perfilman dan kertas 
foto, selain berbisnis fi lm dan 
kamera. Karena ketakutan 
berlebihan akan potensi “ka-
nibalisme diri sendiri” apa-
bila digital kamera dikem-
bangkan, maka Kodak me-
nunda riset lebih lanjut. 

Beberapa dekade berikut-
nya, teknologi digital kamera 
dikembangkan oleh para kom-
petitor hingga menjadi siap 
dipasarkan di awal tahun 
2000an. Kodak kini telah ter-
kalahkan dengan telak.

Kemampuan mempredik-
si secara eksponensial me-
mang merupakan hal baru. 
Dan para mega inovator se-
perti Musk, Page, Bezos, dan 
Branson merupakan ujung 
tombak dunia baru ini. Kita 
perlu mempersiapkan diri 
untuk menganalisa berbagai 
kemungkinan produk baru 
yang hilang dan muncul se-
bagai akibat dari perkem-
bangan peradaban manusia.

Perhatikan smartphone 
Anda. Sebenarnya ia telah 
menjadi substitusi puluhan 
instrumen yang di masa lam-
pau bernama kamera video, 
global positioning system 

(GPS), alat perekam suara, 
jam digital, kamera digital, 
perpustakaan buku, video 
player, stereo music player, 
ensiklopedia, kamus, perang-
kat video games, lampu sen-
ter, cermin, kalkulator, kalen-
der, album foto, peta, dan se-
bagainya. Dengan ribuan 
aplikasi yang bisa diunduh 
baik gratis maupun berbayar, 
Anda bisa bepergian ke mana 
saja hanya dengan membawa 
satu telepon genggam saja. 

Faktor eksponensial ini 
didukung oleh kehebatan tek-
nologi smartphone yang se-
makin menakjubkan. Dan 
Instagram mengambil kesem-
patan emas ini dengan mem-
buat aplikasi yang mendu-
kung kehebatan smartphone 
dalam mengabadikan dan 
menyajikan foto. 

Selain itu, wearable tech-
nology seperti Google Glass 
dan aplikasi-aplikasinya ser-
ta teknologi Internet of things 
sedang membawa umat ma-
nusia menuju abad perjalan-
an luar angkasa. Indahnya, 
muara dari eksponensial ini 
bukan hanya bottom line alias 
laba bersih yang membengkak 
bagi perusahaan yang me-
ngembangkannya, namun  
menyulut demokratisasi uni-
versal. Karena, siapa yang 
menguasai teknologi, ialah 
raja dan ratu dunia.          ■

Manifesto Eksponensial

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

TEKSTIL■

TANGERANG. Pelemahan 
ekonomi memukul penjualan 
produsen tekstil PT Argo Pan-
tes Tbk. Alhasil, emiten berko-
de saham ARGO di Bursa Efek 
Indonesia ini masih rugi. 

Boy Sulaeman, Corporate 
Secretary PT Argo Pantes Tbk 
bilang, sepanjang tahun ini 
melemahnya daya beli konsu-
men ikut menekan kegiatan 
bisnis. "Sekarang orang pilih 
belanja bahan pokok ketim-
bang baju," kata Boy kepada 
KONTAN, Kamis (3/12).

Akibat penjualan garmen 
turun, permintaan bahan baku 
tekstil buatan Argo Pantes 
ikut surut. "Banyak pelanggan 
kami yang mengurangi pro-
duksi," ungkap Boy.

Karena permintaan menyu-

sut, aktivitas produksi di pab-
rik-pabrik Argo Pantes pun 
ikut lesu. Sayang, Boy enggan 
memberikan perincian berapa 
besar kapasitas produksi yang 
terpakai saat ini. 

Walau tertatih-tatih menge-
jar target penjualan tahun ini, 
manajemen Argo Pantes ber-
harap tahun depan perekono-
mian Indonesia kembali pulih. 
Dengan asumsi optimistis ini-
lah manajemen Argo Pantes 
mematok pertumbuhan pen-
jualan tahun ini sekitar 10% -
20%. "Kami akan fokus mem-
bikin kain jadi, karena punya 
prospek," jelas Boy.

Sebagai gambaran, tahun 
lalu penjualan kain buatan 
Argo senilai US$ 29,7 juta atau 
sekitar 27,8% dari total penju-

alan. Sedangkan benang tenun 
berkontribusi 66,3% senilai 
US$ 69,8 juta. Sisanya dari be-
nang warna, kain greige, dan 
jasa maklun dan cotton web.

Soal ekspansi, Argo Pantes 
tak memiliki rencana apapun. 
Adapun untuk belanja modal, 
belum ada keputusan. "Sulit 
ekspansi tahun depan. Ekono-
mi masih belum bisa menjan-
jikan apapun," ujarnya.

Baru-baru ini Argo Pantes 
menjalin kerjasama pemasa-

ran dengan Huntsman Textile 
Effect, asal India. Namun, 
program kerjasama itu baru 
terlaksana tahun depan. 

Selama ini, bahan baku tek-
stil buatan Argo Pantes tak 
hanya dijual untuk pasar lo-
kal, melainkan juga dijual ke 
pasar ekspor. Bahkan pasar  
ekspor menopang 70% penju-
alan Argo Pantes, sementara 
pasar lokal menyokong 30%.

Revita Rita Rani

Argo Pantes Tertekan Kelesuan Daya Beli

Gerai

SCG Memasok Kebutuhan 
Beton Lippo Karawaci

JAKARTA. Produsen beton siap pakai asal Thailand, PT 
SCG Readymix Indonesia (SRMI) tengah menikmati  pasar 
infrastruktur dan konstruksi di Indonesia. Yang terbaru, 
SRMI menjalin kerjasama menjadi pemasok semen siap 
pakai untuk PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). 

Dalam kerjasama bisnis dengan LPKR ini, SMRI akan 
menjadi pemasok beton siap pakai untuk kebutuhan kon-
struksi tiga tower Millennium Village (MV). Kontrak paso-
kan beton tersebut mencapai 170.000 meter kubik (m³) . 
"Proyek ini merupakan salah satu pencapaian SRMI dalam 
upaya mengembangkan pasar di industri konstruksi," kata 
Nantapong Chantrakul, Country Director SCG Indonesia 
dan Presiden Direktur SRMI dalam pernyataan tertulis 
yang diterima KONTAN, Kamis (3/12).

Millennium Village (MV) merupakan proyek terbaru dari 
LPKR di kawasan Lippo Karawaci dengan luas lahan 70 
hektare (ha). Untuk kerjasama ini, SRMI akan menyedia-
kan pabrik batching berkapasitas 60 m³ per jam, yang dita-
ruh di lokasi pembangunan. 

Untuk proyek ini, SMRI mengklaim akan memasok beton 
tahan panas, guna menghilangkan risiko retak akibat pa-
nas. Selain menjadi pemasok beton untuk perusahaan 
properti ini, SMRI sebelumnya telah mengumumkan kerja-
sama pasokan beton untuk kebutuhan proyek Mass Rapid 
Transit (MRT) di Jakarta. Untuk proyek transportasi ter-
besar di Indonesia tersebut, SRMI berkomitmen memasok 
sebanyak 120.000 m³ beton siap pakai dengan kisaran nilai 
Rp 110 miliar. 

Asnil Bambani Amri

Jaring Investor Teknologi 
Sampai ke Negeri China

JAKARTA. Demi menjaring investasi di sektor teknologi di 
Indonesia, Menteri Perindustrian Saleh Husin memilih   
bertandang langsung ke negeri Tiongkok. Saleh berharap., 
masuknya investor ke industri berbasis  teknologi informa-
si, komunikasi, dan elektronika akan mendorong proses 
alih teknologi kepada pelaku industri di tanah air.

Berkunjung langsung ke ke China, Saleh bertandang ke 
pabrik Hisense Co Ltd di Qingdao, China. Hisense adalah 
salah satu raksasa ponsel dan elektronika asal China. 

Saleh bilang, kedatangannya ke Hisense bertujuan untuk 
pengembangan industri elektronika di Indonesia melalui 
transfer teknologi. "Di Hisense, kami melihat pusat riset 
dan pengembangan dan melihat langsung produksi ponsel 
dan televisi, "ujar Saleh dalam siaran pers yang diterima 
KONTAN, Kamis (3/12). Pemerintah berharap,  kelak ada 
transfer pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan 
produk elektronik dan otomotif di Indonesia.

Sebagai gambaran, Hisense memiliki 17 fasilitas produk-
si di China, Afrika Selatan, Aljazair, dan Mesir. Produksi 
ponsel Hisense telah mencapai 15 juta unit per tahun. Sela-
ma ini Indonesia juga menjadi pasar terbesar ponsel Hisen-
se di luar China. Hisense menjual produk Andromax di In-
donesia. Selain itu, Hisense juga sudah akrab bagi konsu-
men di Indonesia dengan merek TV Polytron. 

Selain ke Hisense, Saleh juha akan mengunjungi pabrik 
otomotif SGMW-Wuling. Seperti kita tahu Agustus lalu, 
Wuling ini memulai pembangunan pertama pabrik perakit-
an mobil senilai US$ 700 juta di Cikarang, Bekasi, Jawa 
Barat. 

Revita Rita Rani

Perusahaan Patungan

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Vice President Directore Erafone Artha Retailindo Jeremy Sim (kiri) bersama dengan CEO Erajaya Group Hasan Aula 
(tengah) dan Managing Director AmTrust Mobile Solutions Singapore Mark Simmons (kanan) di sela penandatanganan 
kerjasama di Jakarta, Kamis (3/12). Erafone dan AmTrust bekerjasama membentuk perusahaan joint venture yang 
bergerak dalam bidang penyediaan jasa perlindungan perangkat bergerak.

Kinerja Keuangan 
PT Chitose Internasional Tbk

Kuartal 
III-2015

Kuartal 
III-2014 Perubahan

Penjualan 225,14 212,72 5,83%
Laba 21,31 20,95 1,72%
(dalam miliar rupiah)                                              Sumber: Bursa Efek Indonesia

Kinerja PT Argo Pantes Tbk (US$ juta) 
Kuartal III-2015 Kuartal III-2014

Penjualan 34,59 84,14
Rugi (11,40) (12,54)

Sumber: Bursa Efek Indonesia 


