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CINT Bikin Shop Display
Antisipasi serapan pasar yang masih lesu, PT Chitose Internasional Tbk diversifikasi produk
Agung Hidayat
JAKARTA. Selalu ada banyak
jalan menuju Roma bagi mereka yang mau berusaha.
Menghadapi tantangan pasar
funitur yang masih lesu, PT
Chitose Internasional Tbk
menggelar diversifikasi produk. Targetnya adalah mall
atau pusat perbelanjaan.
Adapun produk diversifikasi yang Chitose Internasional
bikin berupa shop display
atawa pajangan toko. Perusahaan berkode saham CINT di
Bursa Efek Indonesia tersebut
mengaku, sudah mendapatkan pesanan shop display
untuk kedua kalinya dari
Aeon Mall.
Diversifikasi produk adalah
bagian dari ikhtiar Chitose
Internasional mengulik pendapatan proyek yang tengah
lesu. "Dengan diversity product dan bisnis, maka tidak
sepenuhnya Chitose mengandalkan demand pemerintah,"
ujar Helina Widayani, Sekretaris Perusahaan PT Chitose
International Tbk kepada
KONTAN Kamis, (6/7).
Berdasarkan pengalaman
Chitose Internaional, kinerja
kuartal II 2017 tak berbeda
jauh dengan kuartal II 2016.
Tanpa menyebutkan nilai capaian, mereka bilang penyebab kinerja kuartal II tahun ini
tak agresif karena akhir tahun
lalu belanja pemerintah turun
dan proyek infrastruktur banyak yang tertunda.
Padahal bagi Chitose Internaional, penjualan proyek
adalah pendapatan utama.
Sumbernya baik berupa proyek pemerintah maupun
swasta. Menurut catatan internal perusahaan itu, komposisi antara penjualan proyek
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najemen perusahaan bilang,
ada pertumbuhan yang signifikan pada pos laba bersih. "Disebabkan efektivitas operasional yang dijalankan di seluruh lini dan strategi pemasaran
kategori produk membuat
gross margin terbantu," tutur
Helina.
Selanjutnya pada Juli hingga Desember nanti, Chitose
International memperkirakan,
ada potensi pertumbuhan
pendapatan bisnis funritur.
Acuan mereka adalah ada sejumlah proyek pemerintah
yang masuk proses lelang ekatalog. Selain itu, proyek
properti kemungkinan lebih
bergairah ketimbang semester
I 2017.
■

Produksi Topi Sekolah Meningkat

ANTARA/Umarul Faruq

Pekerja membuat topi sekolah di kawasan Punggul, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (6/7). Menjelang tahun
ajaran baru, permintaan topi sekolah seharga Rp 10.000 - Rp 15.000 itu melonjak hingga 100%.

Lahir dan Matinya Compaq

K

omputer Compaq didirikan oleh tiga serangkai Rod Canion, Jim
Harris dan Bill Murto di tahun 1982. Mereka bekerja sebagai eksekutif senior di Texas Instruments, Houston,
negara bagian Texas. Melihat
kesempatan melakukan disrupsi teknologi di era komputer "purba", tiga sekawan ini
mengundurkan diri dari Texas Instruments untuk membangun proyek idealis.
Di CQ, Rod Canion memegang posisi CEO dan dua sahabatnya berperan sebagai
Senior Vice President. Terhitung sejak tahun 2002, Compaq atau CQ merupakan bagian Hewlett-Packard, yang
berpusat di Silicon Valley.
Akuisisi oleh HP ini bernilai
US$ 25 miliar. Produk desain
Compaq sendiri masih diproduksi hingga tahun 2013.
Nama Compaq merupakan singkatan dari compatibility and quality, merupakan
pelopor komputer clone kompatibel PC IBM. Nama ini
juga mempunyai sejarah tersendiri, karena disarankan
pakar periklanan kelas dunia
Ogilvy and Mather. Nama ini
paling mudah diterima dibanding nama-nama lain.
Ide membangun Compaq
berasal dari rasa ingin tahu
agar dapat menggunakan

software yang dirancang
khusus untuk komputer IBM.
Di tahun 1981, setiap perangkat keras harus menggunakan
perangkat lunak yang khusus
dirancang untuknya. Merepotkan karena untuk menggunakan software tertentu,
perlu hardware tersendiri.
Posisi Compaq dalam sejarah komputer sangat penting. Merekalah yang pertama
kalinya berhasil melakukan
reverse engineering secara legal PC IBM yang dilakukan
dengan hati-hati tanpa melanggar hak cipta dan hak
paten. Sejak keberhasilan CQ
itulah, clone-clone PC IBM
merajalela. Termasuk ribuan
jenis rakitan pribadi.
Pembiayaan awal CQ berasal dari Benjamin M Rosen
dan Sevin Rosen Funds yang
menanamkan modal sekitar
US$ 1,5 juta untuk produksi
awal. Selanjutnya, tiga serangkai pendiri berhasil mengumpulkan US$ 25 juta lagi
dari para venture capitalists.
Sayang, legenda CQ ini
sirna di tahun 2013. Di tahun
1991, ketika CQ telah menjadi
perusahaan publik, Canion
dan Harris meninggalkan
perusahaan. Sedangkan Murto telah hengkang empat tahun sebelumnya. Setelah mereka hengkang, CQ dikelola
oleh tim manajemen lain.

Jennie M. Xue,
Kolumnis Internasional Serial
Entrepreneur dan Pengajar,
Bisnis, Berbasis di California

Kantor pusat Compaq di
Harris County, Texas, kini
tetap menjadi salah satu fasilitas penting HP. Jadi, sejarah CQ sebenarnya belum benar-benar lenyap. Sebenarnya, apa strategi awal CQ?
Pertama, komputer PC
clone IBM tidak semata-mata
ekonomis harganya namun
juga portabilitas, performance dan displai grafik yang jawara. Bahkan PC IBM sendiri
kala itu kalah dari berbagai
segi.
Kedua, CQ mengutamakan kualitas insinyur yang
bekerja bagi mereka. Ratarata pengalaman mereka
mencapai lebih dari 15 tahun.
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Selain Pelindo II dan III, kami masih
negosiasi dengan Pelindo I dan Pelindo IV.
Silmy Karim,
Direktur Utama PT Barata Indonesia

Sehingga kedalaman teknologi dan riset CQ melampaui
para kompetitor di kala itu,
yaitu Dell Computer dan Gateway 2000.
Ketiga, CQ menggunakan
teknologi terbaru di masa itu,
yaitu mikrocip Intel. Kemitraan produsen hardware dengan cip Intel dipelopori oleh
CQ. Kala itu, perusahaan
komputer masih belum melakukan partnership demikian.
Keempat, CQ hanya menjual komputer mereka melalui
diler-diler eksklusif untuk
menghindari kompetisi langsung dan agar kesetiaan merek (brand loyalty) dapat dibangun dengan para reseller
dan konsumen. CQ memberi
komisi dan insentif cukup
besar bagi diler, sehingga
mereka termotivasi untuk
mempromosikan produk secara agresif.
Kelima, CEO Rod Canion
berhasil membangun kultur
perusahaan yang mengutamakan perekrutan personel
terbaik, egaliter antara manajemen dengan pegawai
yang sangat terasa, dan kantor pusat ala kampus yang
populer di Silicon Valley.
Suasana egaliter ini sengaja
diciptakan dengan tidak ada
perbedaan bentuk ruangan
kantor dan kubikel, serta tidak ada tempat parkir khusus

para eksekutif tinggi.
Berbagai kelebihan Compaq berhasil melambungkan
pertumbuhan dengan menjual 53.000 PC di tahun pertama seharga US$ 111 juta. Di
tahun berikutnya, CQ langsung go public di NYSE dan
berhasil meraup kapital
US$ 67 juta.
Di tahun 1986, omzet
mencapai USD 329 juta dengan produksi 150.000 unit
PC. Setahun berikutnya, omzet CQ mencapai USD 1 miliar. Angka luar biasa, terus
melambung hingga mencapai
USD 3 miliar di tahun 1991.
Hari ini, nama Compaq
sudah tidak ada. Apakah merger dengan HP merupakan
penyebab kematian CQ? CQ
sendiri mengalami kesulitan
bertahan akibat masalah finansial yang disebabkan oleh
meletusnya bisnis dotcom
(dotcom bust) di tahun 2001.
Merger dengan HP kurang
ditangani dengan baik, sehingga market value HP turun drastis. Carly Fiorina
(CEO HP) mengundurkan
diri di tahun 2005. Berbagai
inisiatif dan akuisisi dengan
3COM, EDS, Palm dan Autonomy juga dipenuhi masalah
manajemen yang tidak efisien
dan masalah etika. Demikian
kisah kelahiran dan kematian
sang pionir
■

■ PROYEK PELABUHAN

Barata Dapat Kontrak
dari Pelindo II dan III

TRIBUNNEWS/Herudin

Kontrak dengan Pelindo II dan Pelindo III berjangka waktu
sampai 2019 mendatang.
JAKARTA. PT Barata Indonesia (Persero) mendapat proyek jumbo dari sesama Badan
Usaha Milik Negara (BUMN).
Proyek itu berasal dari PT
Pelabuhan Indonesia atau Pelindo untuk pengadaan crane
pelabuhan.
Direktur Utama PT Barata
Indonesia Silmy Karim mengatakan, kerjasama saat ini
sudah terjalin dengan pihak
Pelindo II dan Pelindo III.
"Untuk Pelindo II akan kontrak memorandum of understanding (MoU) pekan depan.
Sedangkan dengan Pelindo III
sudah final negosiasi dan rencana realisasi bulan Juli ini,"
kata Silmy kepada KONTAN,
Kamis (6/7).
Kontrak dengan Pelindo II
dan Pelindo III tersebut berjangka waktu sampai tahun
2019 mendatang, Nilai kontrak ditaksir antara Rp 4 triliun hingga Rp 5 triliun. "Kami
juga masih negosiasi dengan
Pelindo I dan Pelindo IV,"
ujarnya.
Dia menjelaskan, jenis produk yang diorder oleh Pelindo
II dan Pelindo III adalah ship
to shore crane, rubber tyre
gantry crane dan automatic
stacking crane.
Selain proyek tersebut, Barata sudah mengantongi sebagian proyek engineering serta
konstruksi minyak dan gas
dari Pertamina di hilir seperti
distribusi bahan bakar minyak
dan sebagian proyek hulu.
Nilai proyek Pertamina terse-

but sebesar Rp 1 triliun. Barata juga mendapat kontrak dari
PT Perusahaan Listrik Negara
untuk pengadaan pendukung
pembangunan pembangkit
listrik.
Tahun ini Barata sudah bersiap merogoh kocek untuk
memperkuat struktur permodalan. Rencananya pada kuartal IV-2017, perusahaan pelat
merah ini akan mencari tambahan modal lewat obligasi
sebesar Rp 500 miliar.
Manajemen belum menentukan jangka obligasi terse-

Perusahaan
mengincar
pendapatan
proyek Rp 1,5
triliun.
but. Ancar-ancarnya antara
tiga tahun atau sampai lima
tahun. Menurut Silmy idealnya akan sepanjang lima tahun. Dana obligasi tersebut
akan digunakan untuk melancarkan proyek-proyek yang
akan dibidik perusahaan ini.
Tahun ini Barata memperkirakan, pendapatan proyek
hingga sebesar Rp 1,5 triliun.
Target tersebut bertumbuh
dua kali lipat dibandingkan
pencapaian nilai proyek tahun
lalu.
Eldo Rafael

Info Tender & Lelang
Pekerjaan di BPN

Anggaran: APBN

■ Nama lelang: pembuatan peta
zona nilai tanah di Provinsi Sulawesi
Selatan skala 1:25.000
Instansi: Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN (Kode Lelang:
1859065)
Satuan kerja: Direktorat Jenderal
Pengadaan Tanah
Bidang/sub. bidang: jasa konsultansi badan usaha/ survei dan
pemetaan yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket:
Rp 1.019.128.000
Nilai HPS paket:
Rp 1.018.633.000
Anggaran: APBN

■ Nama lelang: pengadaan suku
cadang peralatan radar cuaca
merek Vaisala
Instansi: Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika (Kode
Lelang: 1923524)
Satuan kerja: Sekretariat Utama
BMKG
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang /elektro/meteorologi yang
masih berlaku
Klasifikasi: kecil
Pagu paket: Rp 1.914.541.000
HPS paket: Rp 1.895.855.000
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Rabu, 14 Juni – Senin, 24 Juli 2017
melalui http://lpse.bpn.go.id/
eproc4

Pekerjaan di Provinsi
Sulawesi Utara
■ Nama lelang: perbaikan dan
penambahan break water bagian
barat
Instansi: Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Utara (Kode
Lelang: 3624173)
Satuan kerja: Dinas Kelautan dan
Perikanan
Bidang/sub. bidang: bangunan
sipil/jasa pelaksana konstruksi
saluran air, pelabuhan, dam dan
prasarana sumberdaya air lainnya
(SI001)yang masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Pagu paket: Rp 11.000.000.000
HPS paket: Rp 10.998.746.000
Anggaran: APBD
Pendaftaran:
Senin, 3 Juli – Senin, 10 Juli 2017
melalui http://lpse.sulutprov.go.id/
eproc/

Pendaftaran:
Senin, 19 Juni – Senin, 10 Juli 2017
melalui http://lpse.bmkg.go.id/
eproc4

Pekerjaan di Universitas Sumatera Utara
■ Nama lelang: pengadaan jaket
mahasiswa TA. 2017/2018 USU
Instansi: Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Kode Lelang: 483272)
Satuan kerja: Universitas Sumatera
Utara
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
pakaian jadi yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil
Pagu paket: Rp 1.400.000.000
HPS paket: Rp 1.369.500.000
Anggaran: Gabungan APBN dan
APBD
Pendaftaran:
Sabtu, 24 Juni – Kamis, 13 Juli 2017
melalui http://lpse.usu.ac.id/eproc4

Pekerjaan di
Kementerian
Perhubungan

■ PNama lelang: pembuatan
runway strip (landclearing dan
pemantapan shoulder)
Instansi: Kementerian Perhubungan
Pekerjaan di BMKG
(Kode Lelang: 40283114)
Satuan kerja: Bandara Melak –
■ Nama lelang: belanja barang
persediaan pemeliharaan peralatan Kaltim
dan mesin pemeliharaan HUB VSAT Bidang/sub. bidang: bangunan
sipil/ jasa pekerjaan penyiapan dan
BMKG dan remote VSAT Mandiri
pematangan tanah/lokasi (SP 003)
Instansi: Badan Meteorologi,
pekerjaan tanah, galian dan
Klimatologi dan Geofisika (Kode
timbunan (SP 004)yang masih
Lelang: 1920524)
berlaku
Satuan kerja: Sekretariat Utama
Klasifikasi: non kecil
BMKG
Pagu paket: Rp 11.860.642.000
Bidang/sub. bidang: pengadaan
HPS paket: Rp 11.860.623.000
barang / alat teknik/mekanikal/
elektrikal/telekomunikasi dan suku Anggaran: APBN
cadangnya, jasa konsultansi piranti
Pendaftaran:
lunak yang masih berlaku
Senin, 3 Juli – Minggu, 9 Juli 2017
Klasifikasi: kecil
melalui http://lpse.dephub.go.id/
Pagu paket: Rp 1.090.300.000
eproc4
HPS paket: Rp 1.090.300.000

