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JAKARTA. Agen penjual mo-
bil merek BMW optimistis 
bisa menggenjot penjualan 
pada tahun ini. Mereka ingin 
penjualan mobil dengan me-
rek BMW maupun MINI pada 
tahun ini bisa tumbuh dua di-
git atau sekitar 10%.

Optimisme ini bukan tanpa 
alasan. Menengok penjualan 
tahun lalu, untuk merek MINI 
penjualan mencapai 510 unit, 
atau naik 11% jika dibanding-
kan dengan 2013. 

Jodie O'tania, Head of Cor-
porate Communication BMW 
Group Indonesia bilang, untuk 
mencapai target penjualan itu, 
tahun ini ada 10 mobil terbaru 
BMW dan MINI. "Kami men-
coba meraih segmen baru de-

ngan tekno dan desain terba-
ru," katanya Kamis (5/2). 

Sekadar gambaran, tahun 
lalu penjualan merek BMW 
dan MINI tumbuh 6% dengan 
angka penjualan 3.057 unit 
termasuk MINI sebanyak 510 
unit. Adapun sepanjang Ja-
nuari 2015, penjualan mobil 
merek BMW mencatat penju-
alan 180 unit atau turun ke-

timbang penjualan Januari 
2014 sebanyak 203 unit.

Begitu juga dengan penjual-
an MINI yang turun di Januari 
2015 cuma sembilan unit. 
Adapun penjualan periode 
sama tahun 2014 ada 25 unit.

Nah untuk menggenjot pen-
jualan, kemarin  BMW Group 
menawarkan seri baru MINI. 
Produk ini tergolong anyar 

yakni mini dengan spesifikasi 
lima pintu. "Keunggulan The 
MINI 5-Door ruang penum-
pang lebih lapang," kata Jodie, 
Kamis (5/3).

Sayangnya, Jodie enggan 
membeberkan berapa target 
penjualan MINI anyar ini. 
"Kami berharap penjualan 
MINI bisa sebanyak-banyak-
nya. Sekarang sudah ada yang 
memesan, dan produknya su-
dah ready stock," jelas Jodie.

Tak hanya MINI lima pintu 
saja menjadi produk baru 
BMW Indonesia tahun ini 
menjanjikan membawa 10 
mobil anyar merek BMW dan 
MINI.
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Jika bea masuk petrokimia dibebaskan, 
sama saja membuka keran impor.
Budi S Sadiman, Wakil Ketua Asosiasi 
Industri Aromatik, Olefin & Plastik.

JAKARTA. Pelaku industri 
hulu petrokimia keberatan 
rencana pengurangan atau 
bahkan pembebasan bea ma-
suk produk petrokimia atau 
bahan baku plastik ke Indone-
sia. Mereka menilai, jika kebi-
jakan ini dilakukan, produk 
petrokimia impor bisa mem-
banjir di Indonesia. 

Budi Susanto Sadiman, Wa-
kil Ketua Umum Asosiasi In-
dustri Aromatik, Olefin dan 
Plastik bilang, permintaan in-
dustri hilir petrokimia (lihat 
boks) yang mengajukan pem-
bebasan atau pengurangan 
bea masuk produk petrokimia 
akan menjadi petaka bagi in-
dustri hulu. "Jika bea masuk 
petrokimia dibebaskan, sama 
saja membuka keran impor," 
kata Budi pada Kamis (5/3).

Walau tak setuju, faktanya, 
kebutuhan petrokimia untuk 
bahan baku plastik belum bisa 
terpenuhi oleh industri do-
mestik. Dengan 60% bahan 
baku plastik berupa polipropi-
lena dan polietilena, hanya 
hanya 2,7 juta ton yang bisa 
diproduksi di dalam negeri. 

Adapun, total kebutuhan 
mencapai 4,5 juta ton. Maka-
nya, impor pun dilakukan. 
Saat ini, sekitar 85% impor 
dari Asia Tenggara dan 15% 
dari Timur Tengah. 

Keberatan akan penurunan 
bea masuk impor produk pet-
rokimia juga disampaikan Su-
hat Miyarso, Direktur Ekseku-
tif Federasi Industri Kimia In-
donesia. Ia bilang, bea masuk 
produk petrokimia bertujuan 
mendorong investasi di hulu 
petrokimia. Jika ditiadakan, 
maka akan menjadi kabar bu-
ruk bagi investasi petrokimia. 

Suhat yang juga Direktur PT 
Chandra Asri Petrochemichal 
Tbk (TPIA) ini menilai, peng-
hapusan atau penurunan bea 
masuk produk petrokimia 
akan menghambat investasi 
baru petrokimia. Namun begi-

tu, Budi memberi lampu hijau 
untuk menurunkan bea ma-
suk jenis produk petrokimia 
yang belum diproduksi di In-
donesia, seperti low density 
polyethlene (LDPE). "Untuk 
bea masuk polipropilena dan 
polietilena jangan diturunkan, 
karena sudah diproduksi di 
Indonesia,” harapnya. 

Saleh Husin, Menteri Perin-
dustrian bilang, pihaknya 
akan menimbang baik buruk 
dari dua kepentingan yang 
bertolak belakang ini. "Kami 
akan undang keduanya untuk 
membicarakan masalah ini,” 
jelas Saleh.   n

Bimbang  
Bea Masuk 
Petrokimia
Industri hulu dan hilir beda pendapat soal bea masuk
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BMW Targetkan Kenaikan Penjualan 10%
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Anda pasti mengenal 
film-film terkenal seper-
ti Satuday Night Fever, 

Indiana Jones, Grease, Beverly 
Hills Cop, Taxi, Laverne and 
Shirley, dan The Simpsons. 
Juga Anda pasti mengenal 
Expedia, Citysearch, Hotels.
com, LendingTree.com, Vimeo, 
Match.com.

Di balik film dan internet 
ini ada Barry Diller. Ia mera-
jai dunia layar bioskop, layar 
televisi, dan internet. Ia juga 
yang mengenali perkawinan 
antara televisi dengan tekno-
logi. Yaitu internet sebagai 
pengganti layar bioskop seka-
ligus menggantikan layar te-
levisi.

Pada tahun 1994, QVC 
Home Shopping Channel mi-
lik Barry Diller berada dalam 
pertarungan untuk meng-
akuisisi Paramount Studios 
dengan nilai sebesar US$ 9,5 
miliar. Sebelumnya, Diller  
juga telah mengakuisisi 
Twentieth Century Fox. 

Diller dilahirkan di San 
Francisco di tahun 1942 na-
mun pindah ke Los Angeles di 
masa anak-anak. Pada 
1950an, Diller dekat dengan 
keluarga Danny Thomas di 
Los Angeles, yang bergaul de-
kat dengan Frank Sinatra 
dan para selebriti lainnya. 

Dari pergaulan inilah ia 
belajar mengenai insting seo-

rang selebritis. Karena itu ia 
memberanikan diri untuk 
melamar kerja di William 
Morris Talent Agency. 

Akhirnya ia diterima se-
bagai penyortir surat di tem-
pat itu. Bagi Diller, ruang 
surat bisa menjadi tempat 
yang tepat untuk belajar. 

Posisi berikutnya adalah 
asisten Leonard Goldberg 
yang baru saja dipromosikan 
sebagai Head of Programming 
ABC-TV di Manhattan, New 
York City. Saat itu ranking 
ABC termasuk terendah dari 
antara empat besar stasiun 
televisi di Amerika Serikat.

Berikutnya hasil hubung-
an baik dengan Pantai Barat 
dan William Morris Agency 
di masa lalu, menelurkan 
That Girl Daytime TV show. 
Tayangan ini mendapatkan 
rating yang tinggi. Ini mem-
buka pintu masuk ke dalam 
dunia film serial televisi yang 
ternyata membuka beberapa 
pintu sukses lainnya.

Kemudian Barry Diller 
mencarikan asisten baru un-
tuk Leonard Goldberg, yang 
ternyata adalah Michael Eis-
ner. Sosok ini kemudian men-
jadi CEO Walt Disney Co. 

Hubungan kerja ini lang-
geng hingga beberapa dekade 
kemudian. Kepemimpinan 
saling mengisi ala Diller de-
ngan Eisner ini menarik un-

tuk dicatat.
Semasa kerjanya di ABC-

TV, Diller menciptakan prog-
ram Movie of the Week dan 
Daytime TV. Berbagai film 
dalam durasi film bioskop 
diperkenalkan dan hasilnya  
cukup mencengangkan. Ra-
ting acara dan ranking stasi-
un ABC semakin memuncak.

Di masa itu, satu stasiun 
TV rata-rata cuma mempro-
duksi 10 film. Sementara ABC 
memproduksi 50 film. 

Diller mengembangkan 
konsep film berbudget rendah 
yang masih kontroversial 
saat itu. Bersama Eisner, 
Diller juga memproduksi film 
seri TV yang ngehit. Film seri 
Bewitched, Happy Days, dan 
Mod Squad menjadi andalan.

Di balik kesuksesan ini 
perlu dicatat, Diller tidak per-
nah mengenyam bangku pen-
didikan tinggi. Sehingga ia 
terkadang merasa ketinggal-
an dalam beberapa hal. 

Eisner ingat bahwa ia 
pernah menyebut Edith Whar-
ton sebagai penulis favorit-
nya. Esok harinya, Diller su-
dah mempunyai enam buku 
Edith Wharton dan siap ber-
diskusi dengan Eisner.

Pemilik Paramount Pictu-
res Charlie Bluhdorn me-
manggil Barry Diller untuk 
dijadikannya sebagai Chair-
man. Di tahun 1974, posisi 
itupun dia terima dengan 
penuh rasa ingin tahu dan 
keinginan belajar. Pada saat 
itulah perjuangan seorang 
pebisnis televisi di dunia film 
bioskop dimulai.

Alasan perekrutan Diller 
adalah untuk meningkatkan 
profit Paramount Pictures 
yang terus menurun. Dalam 
dua tahun pertama, ia me-
nyelesaikan proyek-proyek 
yang tersisa. Ia pun merekrut 
rekannya Michael Eisner un-
tuk menjalankan visi-visi 
berikutnya.

Kunci sukses proyek Diller 
adalah budget ketat dan ske-
nario yang sangat memuas-
kan. Tidak ada film yang bisa 
berhasil tanpa dua elemen 
tersebut. 

Selain itu Diller dikenal 
dengan gaya manajemen 
ringkas dan sigap. Setiap ba-
wahan menyampaikan infor-
masi dalam beberapa kalimat 
yang padat di awal pembica-
raan. Ia bahkan memasukkan 
unsur-unsur konfrontasi da-
lam setiap pertemuan sehing-
ga kreativitas terus terasah. 

Di tahun 1977, Para-
mount mulai menelurkan 
film-film box office seperti 
Grease, Saturday Night Fever, 
An Officer and a Gentleman, 
Airplane  dan Urban Cowboy.

Ia juga mempunyai hu-
bungan personal yang baik 
dengan para selebritis. Di ta-
hun 1983, Paramount berom-
zet tertinggi di antara studio 
film yaitu US$ 100 juta. 

Selanjutnya ia memimpin 
FOX TV yang menjadi stasi-
un televisi “terseksi” dan “ber-
beda” dari stasiun-stasiun 
lainnya. Namun ia akhirnya 
mengundurkan diri sebagai 
pegawai dan bermetamorfo-
sis menjadi pemilik IAC Me-
dia Network dan mogul media 
sekelas Rupert Murdoch mau-
pun Ted Turner. 

Sukses Diller dapat disim-
pulkan berawal dari sema-
ngat belajar luar biasa, meng-
kritisi bawahan, kerja tim 
erat, berhati-hati soal budget, 
networking andal, dan kritis 
dalam mengenali kualitas.  n

Mogul Media Barry Diller dan Kultur Pop
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Jennie M. Xue,  
Kolumnis internasional dan 
pengajar bisnis, berbasis di 

California

Televisi Raksasa
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Peluncuran produk televisi layar datar LG Gigantic 98 Inch Ultra HDTV seharga Rp 600 juta di Jakarta, Kamis (5/3). LG 
Electronic Indonesia juga meluncurkan sejumlah televisi dan audio system terbarunya.

Gerai

LG Menjajakan Televisi 
Mahal Seharga Mobil Sport

JAKARTA. PT LG Electronics Indonesia memperkuat pasar 
televisi dengan menambah varian baru jajaran produk tele-
visinya. Kali ini, LG meluncurkan televisi premium yang 
harganya terbilang sangat mahal, karena sebanding dengan 
harga satu buah mobil sport.

Terry Putera Santoso, Product Marketing Head TV De-
partement LG Electronics Indonesia bilang, televisi terbaru 
yang diluncurkan adalah TV Gigantic 98 inch Ultra HD TV 
4 K yang menggunakan WebOS 2.0. "Harga termahalnya 
mencapai Rp 600 juta," kata Terry di Jakarta, Kamis (5/3)

Terry mengklaim, keunggulan TV Gigantic ini adalah, 
kemampuan mengingat konten terakhir. "Sejak diperkenal-
kan tahun lalu, versi pertama dari platform televisi ini telah 
terjual lebih dari lima juta unit," klaim Terry.

Dari sisi performa, TV Gigantic tak hanya mengandalkan 
luas bentang layar saja. Televisi ini juga mengadopsi tekno-
logi color prime yang mampu memperkaya warna hingga 
mendekati kualitas organic light emitting diode (OLED).

Untuk diketahui saja, televisi dengan teknologi color 
prime ini memiliki lapisan film khusus berisi kristal dalam 
ukuran nano, hingga 10 nanometer dari material semi kon-
duktor. Pancaran warna yang ditimbulkan color prime 
memiliki spektrum warna yang lebih luas sehingga meng-
hasilkan gambar yang jernih, tajam dan nyaris nyata.

Namun, hanya soal teknologi saja yang membuat harga 
TV Gigantic ini setara harga satu unit mobil sport Mazda 
RX-8. Televisi ini menjadi mahal karena masih impor utuh 
dari negeri asal LG, yakni Korea Selatan.  

Dityasa Hanin Forddanta

Penjualan MINI dan BMW 2011-2014 
(dalam unit)

Merek 2011 2012 2013 2014

MINI 37 342 460 519

BMW 1.511 2.188 2.460 2.547
Sumber: Gaikindo

PELEMAHAN rupiah atas dolar Amerika Serikat (AS) men-
jadi momok bagi industri pengemasan atau industri hilir 
petrokimia. Untuk mengatasi ini, mereka mengajukan 
pembebasan bea masuk bahan baku petrokimia. 

Henky Wibowo, Ketua Umum Federasi Pengemasan In-
donesia bilang, 50% bahan baku kemasan masih impor. 
"Saat rupiah melemah, beban produksi kami naik, sehingga 
daya saing turun,” kata Henky usai bersua dengan Menteri 
Perindustrian, Selasa (4/3) malam.

Henky mengusulkan agar bea masuk produk petrokimia 
biji plastik turun dari 10% menjadi 0% atau 5%. "Malaysia 
dan Thailand telah membebaskan impor biji plastik, se-
hingga menaikkan daya saing mereka," kata Henky.

Sebagian produk petrokimia untuk biji plastik memang 
sudah diproduksi oleh PT Chandra Asri Petrochemichal 
Tbk (TPIA). Namun kata Henky, Chandra Asri menjual 
bahan baku dengan kurs dollar AS.         n

Bea Masuk atau Daya Saing
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