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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan  

PT. Macanan Jaya Cemerlang merupakan salah satu perusahaan yang 

berhasil lolos dalam mengikuti tender yang diadakan oleh pemerintah. Fokus 

pada penelitian ini adalah tender pengadaan cetak Buku Kesehatan 2013  

yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Barang Direktorat Jenderal Bina 

Gizi dan KIA, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Negosiasi yang 

dilakukan oleh PT. Macanan Jaya Cemerlang diproses pada tiga tahap, yang 

dimulai pada tahap persiapan (pra negosiasi), tahap tender, dan pasca tender. 

Tahap persiapan merupakan tahap yang memiliki peran penting, yakni telah 

menentukan setengah dari kesuksesan. Tahap persiapan diistilahkan Sun Tzu 

sebagai “mempelajari medan perang” (Kasali, 2001). Dalam tahap ini, 

perusahaan memiliki aktivitas yang terdiri dari pembentukan tim, perhitungan 

harga yang ditawarkan, dan persiapan pemberkasan. Sedangkan tahap tender 

terjadi ketika perusahaan melakukan presentasi atau yang diistilahkan oleh 

klien sebagai “pembukaan penawaran”. Negosiator yang maju pada tahap 

presentasi ini terdiri dari tiga orang direktur, yang juga merupakan Decision 

Maker. Presentasi digunakan perusahaan untuk memperkenalkan diri 

sekaligus untuk menjalin relasi dengan klien, yang sebelumnya belum pernah 

ditemui secara tatap muka, yaitu dari pihak Kementrian Kesehatan RI. 

Sedangkan tahap terakhir adalah tahap pasca tender, dimana merupakan tahap 
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penentuan pemenang tender yang diumumkan secara terbuka pada website 

LPSE sepuluh hari setelah tanggal presentasi, dan PT. Macanan Jaya 

Cemerlang dinyatakan lolos sebagai pemenang dengan nilai kontrak seperti 

yang tertera pada penawaran, tanpa ada negosiasi susulan.  

Melihat dari proses negosiasi yang berlangsung, maka dapat dikatakan 

bahwa perusahaan melakukan Win-Win Strategy, yaitu strategi menang-

menang. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak tidak bertanding satu sama 

lain, tetapi berusaha untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh 

kedua belah pihak. 

 

2. Saran  

Berdasarkan hasil penjabaran dari penelitian dan kesimpulan yang 

dikemukakan di  atas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:  

a. Presentasi dan negosiasi merupakan proses yang penting dalam dunia 

bisnis. PT. Macanan Jaya Cemerlang memiliki kompetensi yang dimiliki 

perusahaan dan berbekal dari pengalaman sebelumnya, sehibngga hal ini 

dapat dijadikan sebagai bekal untuk melangkah pada proyek yang 

kapasitasnya lebih besar atau skala internasional. 

b. Keberhasilan perusahaan dalam memenangkan negosiasi pada penelitian 

ini lebih dikarenakan pada kompentensi yang dimiliki perusahaan, 

khususnya dalam hal pemberkasan sebagai syarat  utama dalam lelang 

yang diadakan pemerintah. Sehingga, penelitian ini memberikan hasil 

bahwa tahap persiapan merupakan tahap yang terpenting dalam 
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negosiasi. Penelitian berikutnya dapat meneliti mengenai teknik 

presentasi dan negosiasi yang digunakan apabila diterapkan pada instansi 

swasta sebagai penyelenggara lelang, yang memadukan antara 

kompetensi maupun teknik negosiasi dan tawar-menawar yang 

digunakan, sehingga dapat memberikan insight yang lebih mendalam 

mengenai seni presentasi dan negosiasi.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Wawancara dengan Bapak Sugeng, Direktur Operasional PT. Macanan Jaya 

Cemerlang 

 

P (Peneliti)  : Apa tender yang paling berkesan? 

N (Narasumber) : Lelang Pengadaan Buku Kesehatan 2013 oleh Kementrian 

Kesehatan RI 

P : Bagaimana PT. Macanan Jaya Cemerlang mengetahui informasi tentang tender 

tersebut? 

(Apakah dari pengumuman terbuka, mendapat undangan, dari koneksi, dll) 

N : Setiap tender pemerintah harus terbuka dan diumumkan ke khalayak umum biar 

siapa saja bisa ikut. Waktu itu persyaratannya masih diumumkan di koran, dan koran 

tersebut sudah ditunjuk oleh pemerintah yaitu Media Indonesia. Tapi kondisi sekarang 

ini sudah berubah, lelang sudah tidak diumumkan lagi secara umum melalui media 

cetak tetapi melalui LPSE. 

P : Apa saja syarat yang diperlukan dalam mengikuti sebuah tender ? 

N : kalau untuk ikut aja sih syaratnya cuma punya mesin cetak sama perusahaan 

P : Bagaimana syarat untuk memenangkan sebuah tender? 

N: yang pertama harus memenuhi syarat adminnya kalau sudah lolos baru dilihat 

harga siapa yang paling rendah. Meskipun harga yang ditawarkan paling rendah, 

apabila dari sisi kelengkapan berkas administrasinya kurang maka bisa 

mengakibatkan kegagalan dalam sebuah tender. 

P : Apa saja syarat administrasinya? 

N : SIOP, PBP, NPWP, akta perusahaan, dll. Banyak banget, kalau mau dijumlah 

hampir 1 rim kertas tebalnya (sekitar 470 halaman)  

P : Apa saja contoh tender yang ditawarkan oleh perusahaan swasta? 

N : belum ada karena rata-rata dari pemerintah atau BUMN. 



P : Pernahkah PT Macanan mengikuti tender dari luar negeri? 

N : pernah kita ikut menjadi anggota konsorsium di Afghanistan. Kita sudah 2 tahun 

berturut-turut 1 tahun kosong terus dapat lagi untuk mengerjakan buku pelajaran. 

P : Dalam tender luar negeri tersebut siapa yang maju dalam pemberkasan? 

N : ada bagian khusus yang sudah menangani sehingga perusahaan hanya melakukan 

tugas sebagai penyedia layanan cetak.  

P : untuk tender lokal siapa yang ditunjuk untuk membuat proposal? 

N : tidak ada proposal yang diajukan melainkan pemberkasan dokumen-dokumen 

yang memang diminta oleh panitia tender untuk mengikuti proyek itu. 

P : siapa saja yang mengurusi pemberkasan di PT Macanan? 

N : Bagian tim khusus ( Bachtiar, Tina, Bayu ) 

P : apakah ada negosiasi setelah tender berhasil dimenangkan? 

N : tidak ada, harga sesuai yang kita tawarkan dalam pemberkasan. 

P : Siapa saja saingan PT. Macanan dalam sebuah tender? 

N : Tidak ada saingan yang secara spesifik karena pemenang tender silih berganti. 

P : Bagaimana cara mempresentasikan berkas dalam sebuah tender ? 

N : biasanya tidak ada presentasi pemberkasan kecuali pada kasus proyek yang 

spesifik maka dokumen yang diserahkan oleh perserta lelang dipresentasikan oleh 

peserta lelang agar panitia menjadi lebih jelas. Presentasi yang dilakukan hanya 20-

30% dari jumlah tender. 

P : Siapa yang bertugas mempresentasikan pemberkasan tersebut apabila diminta oleh 

panitia lelang? 

N : biasanya yang datng direktur utama PT.Macanan atau bagian marketing 

P : Kira kira pengumuman pemenang tender setelah pemberkasan berapa lama? 

N : antara seminggu samapai 10hari 



P : Kostum yang digunakan dalam presentasi 

N : Tidak ada kostum khusus  yang penting rapi dan sopan 

P : Pengumuman pemenang tender biasanya diketahui melalui media apa? 

N : melalui website LPSE 

P : Pernahkah perusahaan mengalami kerugian dalam sebuah tender ? 

N : Pernah , itu terjadi karena terjadi salah perhitungan yang tidak di duga contohnya 

ketika tender di afganistan yang terjadi sebuah perubahan kurs mata uang dan mesin 

yang rusak sehingga harus menggunakan mesin yang lain yang biaya operasionalnya 

lebih mahal sehingga terjadi kerugian sekitar 2miliar. 

P : Pengerjaan tender membutuhkan waktu berapa lama? 

N : Tidak bisa ditentukan kartena bervariasi biasanya paling lama sekitar 2 bulan 

untuk sensus penduduk. 

P : bagaimana tindakan perusahaan apabila ada peserta tender yang membanting 

harga? 

N : Kita fight dengan harga yang kita tawarkan karena dalam tender setelah dibuka 

semua berkas harga yang paling rendahlah yang menang, tidak ada negosiasi harga 

lagi 

P : Menjelang pemilu 2014 apakah banyak tender yang diikuti oleh perusahaan ? 

N : Tender berasal dari KPU dan buku pelajaran kurikulum baru 

P : Berdasarkan pengalaman perusahaan, faktor apa saja yang paling berpengaruh 

dalam memenangkan sebuah tender ? 

N : Pemberkasan merupakan faktor yang sangat penting disusul dengan harga yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

 

 

 

 



RUNDOWN PRESENTASI 
LELANG PENGADAAN BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK 

KEMENTRIAN KESEHATAN RI 
Blok C, Lt. 8, R. 817, Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9, Jakarta. 

Jakarta, 29 Januari 2013 
 
Tim Macanan Jaya Cemerlang 
Juru Bicara : Direktur Utama (Ir. Dwiputranto Nugroho) 
Anggota Tim : Sugeng Santosa (Direktur Operasional) 
    Marsiyo (Kepala Bagian Pemasaran) 
Operator : Bayu (Bagian Pemberkasan) 
 
Durasi Event PIC Keterangan 
1,5” 
(90 
detik) 

Opening 
- Menyapa panitia dan audience 
- Mengucapkan terima kasih 
- Memperkenalkan anggota tim (Sugeng, 

Marsiyo, Bayu) 

Bpk Dwi 
Putranto  

Bayu mempersiapkan 
teknis dan materi 
presentasi. 
Anggota tim yang 
disebut namanya 
dimohon berdiri , 
menganggukkan 
kepala, dan tersenyum.  

1,5” 
(90 
detik) 

Profile Perusahaan  
- Sejarah  
- Kepemilikan perusahaan  
- Legalitas  
- Letak  
- Kapasitas pabrik & mesin  
- Portfolio  

Bpk Sugeng 
Santosa 

Anggota tim 
mendukung, 
memperhatikan, 
senyum kepada 
audience.  

6,5” 
(570 
detik) 

Penawaran  
- Spesifikasi yang ditawarkan  
- Harga penawaran 
- Estimasi pengerjaan  
- Kesanggupan / dukungan  
- Metode pelaksanaan 
- Sampel kertas dan hasil cetakan 

Bpk Marsiyo  Bapak Sugeng 
Santosa membantu 
memberikan sampel 
kertas dan hasil 
cetakan kepada 
panitia.  

0,5” 
(30 
detik) 

Closing  
- Ucapan terima kasih atas perhatiannya 
- Mempersilahkan apabila ada pertanyaan/ 

kurang jelas   
- Menyerahkan kembali waktu dan acara pada 

panitia  

Bpk Dwi 
Putranto 

Apabila ada 
pertanyaan, siapapun 
bebas mewakili untuk 
menjawab;  
Usahakan tanggapan 
yang cepat dan 
mantap. 
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DWI PUTRANTO
MARSIYO
SUGENG

BAYU

COMPANY PROFILE
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 Perusahaan Penerbit dan Percetakan

 Group dari PT. Intan Pariwara

 Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 72
Tanggal 25 Oktober 1991

 SDM : 400 orang

 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008

 Jl. Ki Hajar Dewantoro, Klaten Utara

PROFIL
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Bahan Baku Kertas

Mesin
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Client & Portfolio
PT. Intan
Pariwara

KPU (Komisi
Pemilihan

Umum)

Kementrian
Kesehatan RI

Penerbit
Gramedia

Dinas
Pendidikan

Sosial

Dinas
Pekerjaan

Umum

Malioboro City
Universitas

Merdeka
Madiun

Majalah Bias

Instibank dll

PENAWARAN
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Buku KIA

•Ukuran: 23,5 x 16 cm

•Materi Cover: Art Carton 210 gr,
UV Furnish, Glossy, Cetak 4/4
separasi, warna

•Materi Isi : HVS 80gr, cetak 4/4,
separasi warna, 64 hlm + 4 hlm

•Sisipan KMS: 23,5 cm x 38,5 cm

•Jilid: Jahit kawat

•Merek Kertas Cover: Indah Kiat

•Merek kertas Isi : Pre Print
Jangkar

•Merek Tinta CMYK: Cemani Tuka

Stiker

•Kertas: Sticker Chromo

•Ukuran: 17,5 cm x 11,5 cm, Cetak
(4/4)

•Cetak: Separasi Warna

SPESIFIKASI

• 4.500.000 eksemplar.Oplah

•ke Kabupaten/ Kota di 33 propinsi di Indonesia
yang telah ditentukan oleh panitia.

Lokasi penyerahan
barang

•Rp 15.048.022.000,- (Lima belas milyar empat
puluh delapan juta dua puluh dua ribu rupiah).Harga
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Metode Pelaksanan

Proses
Pengecekan

Materi

Proses
Pracetak

•Setting film

•Pembuatan
film

•Pembuatan
pelat cetak

Proses Cetak

Finishing

•Susun

•Bending

•Sisip manual Proses Sortir
Proses

Packing
Distribusi

SUPPORT
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