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JAKARTA. PT Dyandra Pro-
mosindo berharap perhelatan 
Indonesia International Motor 
Show (IIMS) 2016 bisa menca-
tatkan nilai transaksi penjual-
an otomotif lebih besar ketim-
bang 2015. Anak perusahaan 
PT Dyandra Media Internatio-
nal Tbk tersebut menargetkan 
transaksi penjualan sebesar 
Rp 2 triliun.

Dyandra Promosindo yakin 
bisa memenuhi target lantar-
an penyelenggaraan IIMS 
2016, tak berbarengan dengan  
dengan pameran sejenis. Ta-
hun ini, mereka akan menye-
lenggarakan IIMS lebih awal, 
yakni April 2016. Informasi 
saja, Dyandra Promosindo 
merupakan sister company 
Harian KONTAN di Kelompok 
Kompas Gramedia.

Presiden Direktur PT Dyan-
dra Promosindo Ery Erlangga 
mengatakan, pihaknya senga-
ja memilih April karena saat 
itu perusahaan otomotif su-
dah bisa mengetahui kinerja 
kuartal I-2016. Memang, be-
lum bisa diprediksi kondisi 
ekonomi tahun depan. Na-
mun, "Kalau ternyata masih 
lesu, kami justru bisa jadi sa-
lah satu booster di kuartal II," 
ujar Ery dalam acara jumpa 
wartawan IIMS 2016 di Jakar-
ta, Kamis (10/12). 

Tak cuma transaksi penju-
alan yang Dyandra Promosin-
do mendaki. Jumlah pengun-
jung pun mereka perkirakan 
lebih ramai tahun depan. Ma-
nager Divisi Otomotif PT 
Dyandra Promosindo Bunga 
Swastika Putri menyebutkan, 

target jumlah pengunjung 
IIMS 2016 yakni 380.000 
orang.

Sebagai perbandingan, jum-
lah pengunjung IIMS 2015 
yakni 359.374 orang. Semen-

tara total penjualan 4.894 unit 
kendaraan setara dengan nilai 
transaksi Rp 1,6 triliun.

Untuk memenuhi target itu, 
Dyandra Promosindo bakal 
berupaya menarik minat lebih 

banyak agen pemegang merek 
(APM) agar mau mejeng da-
lam IIMS 2016. Berkaca pada 
perhelatan IIMS tahun ini, 
baru tujuh APM yang terlibat.

Nah, target Dyandra Promo-
sindo pada IIMS tahun depan, 
minimal 65% APM bergabung. 
"Kami sudah berbicara kepa-
da APM, respon mereka posi-
tif terutama karena tidak ada 
pameran serupa," kata Direk-
tur PT Dyandra Promosindo 
Hendra Noor Saleh.

Tahun ini, IIMS 2015 ber-
langsung pada Agustus 2015. 
Waktu penyelenggaraan ber-
barengan dengan pameran 
otomotif GAIKINDO Indone-
sia International AUTO SHOW 
(GIIAS) 2015.

Emir Yanwardhana

Kami pilih IIMS 2016 pada April nanti supaya 
bisa jadi booster pasar otomotif nasional.
Ery Erlangga,  
Presiden Direktur Dyandra Promosindo

JAKARTA. Produsen elektro-
nik memberikan tanggapan 
beragam dalam melihat pros-
pek ekonomi tahun depan. PT 
Samsung Elektronik Indone-
sia misalnya, memprediksi 
ekonomi masih akan melam-
bat sampai semester I-2016. 
Daya beli baru akan bergeliat 
pada semester II-2016.

Itu pun dengan catatan ada 
campur tangan dari pemerin-
tah. "Diharapkan ada kebijak-
an pemerintah yang mendu-
kung pemulihan ekonomi dan 
penguatan nilai rupiah sehing-
ga turut berpengaruh pada 
daya beli masyarakat," harap 
Lee Kang Hyun, Vice Presi-
dent PT Samsung Electronics 
Indonesia kepada KONTAN, 
Kamis (10/12).

Lantaran belum yakin de-
ngan kondisi ekonomi tanah 
air tahun depan, Samsung 
Electronics tak berani mema-
tok target bisnis agresif tahun 
depan. Untuk penjualan tele-
pon seluler (ponsel) misalnya, 
Andre Rompis, Vice President 
IT and Mobile Business PT 
Samsung Electronics Indone-
sia memprediksi penjualan 
ponsel pintar alias smartpho-
ne masih mungkin tumbuh 
single digit.

Namun, tak begitu dengan 
target penjualan ponsel fitur. 
Samsung Electronics justru 
memprediksi pasar ponsel fi-

tue menurun double digit, 
yakni 10% - 20% tahun depan.

Sementara PT Hartono Ista-
na Teknologi alias Polytron 
justru terlihat percaya diri 
dengan menargetkan pertum-
buhan penjualan 30% tahun 
depan. Namun, itu juga de-
ngan catatan setidaknya kurs 
rupiah terhadap dollar AS le-
bih stabil tahun depan.

Selain harapan pada perba-
ikan ekonomi, Polytron ber-
strategi dengan fokus pada 
penjualan ponsel. "Lima tahun 
mendatang Polytron akan hi-
dup dari penjualan mobile 
phone tapi tidak berarti akan 
melupakan lini usaha lain, " 
ujar Santo Kadarusman, Pu-
blic Relation and Marketing 
Event Manager Polytron.

Selain itu, Polytron juga 
berupaya mengulik pasar eks-
por. Sejak 2009, perusahaan 
itu mengaku rajin mengada-
kan pameran tahunan di ber-
bagai negara seperti China, 
Berlin dan Dubai. 

Sejauh ini, Polytron meng-
aku sudah mengekspor pro-
duk ke lebih dari 32 negara. 
Tahun ini; komposisi penjual-
an mereka; 10% pasar ekspor 
dan 90% pasar domestik.

Target meleset
Sementara hingga akhir ta-

hun 2015 nanti, Polytron me-
mastikan tak bisa memenuhi 
target pertumbuhan penjualan 
sebesar 30%. Perusahaan itu 

mengaku susah mengejar tar-
get pertumbuhan kinerja ma-
nakala sudah menginjak bulan 
Desember ini. 

Polytron pun menghitung 
hanya bisa memenuhi separuh 
dari target pertumbuhan pada 
tahun ini. "Akan sangat sulit 
untuk mencapai target, jadi 
kami akan tutup buku di per-
tumbuhan 15% ini," ungkap 
Santo.

Depresiasi kurs rupiah men-
jadi biang keladi Polytron tak 
bisa memenuhi target pada 
tahun ini. Kurs rupiah yang 
mencekik membikin biaya 
produksi perusahaan itu 
membengkak.

Informasi saja, 60% sumber 
pendapatan Polytro berasal 
dari penjualan home applian-
ces, seperti pendingin ruangan 
(AC), mesin cuci, water dis-
penser, kulkas dan showcase. 
Lalu, 35% dari penjualan pro-
duk audio video, seperti TV 
LED dan home theater. Sisa-
nya, 5% adalah kontribusi 
penjualan ponsel.

Sementara Samsung Elec-
tronics mengaku tahun ini, 
menjadi tahun yang berat bagi 
bisnis mereka. Perusahaan itu 
memastikan sulit mencapai 
target pertumbuhan tahun 
2015. Sebaliknya, mereka jus-
tru akan mencatatkan penu-
runan penjualan dibandingkan 
dengan kinerja tahun 2014. 
Hanya, Lee Kang tak bersedia 
menyebutkan penurunan pen-
jualan.      n

Elektronika 
Optimistis 
Prospek 2016
Produsen memprediksi penjualan tumbuh sekitar 30%

Revita Rita Rani

Dyandra Gelar Pameran Mobil Lebih Awal

Dyandra 
Promosindo 

menargetkan 
65% APM mejeng 
pada IIMS 2016.
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Mogul media Ted Tur-
ner dikenal dengan 
manuver-manuver 

bisnisnya yang visioner, 
flamboyan, terbuka, dan bera-
ni. Dunia mulai meliriknya 
ketika stasiun televisi CNN di 
Atlanta, Georgia Amerika Se-
rikat, menayangkan liputan 
langsung perang Teluk terhi-
tung mulai Januari 1991. 

Ted Turner bukan miliar-
der biasa. Selain itu ia juga 
bukanlah semata sorang pe-
bisnis ulung. 

Ayahnya Edward Turner 
adalah seorang salesman au-
tomobil yang pindah dari 
Mississippi ke Cincinnati, 
Ohio di pertengahan 1930an. 
Di sana ia menikahi Florence 
yang melahirkan anak perta-
ma mereka pada 1938 berna-
ma Edward Turner, Jr atau 
populer dengan nama Ted 
Turner. Ted mewarisi sifat 
antusias dan ekstrovert dari 
ayahnya.

Di tahun 1940an, terjadi 
booming automobil di AS. 
Edward melihat kesempatan 
besar dengan mengakuisisi 
perusahaan billboard iklan 
dan memindahkan keluarga 
ke Savannah, Georgia. 

Ketika remaja, Ted dima-
sukkan ke sebuah sekolah mi-
liter yang disiplin. Selama 

liburan musim panas, ia be-
kerja 40 jam seminggu di 
perusahaan ayahnya dengan 
bayaran US$ 0,10 per jam, 
atau jauh di bawah upah mi-
nimum pada saat itu yakni 
sekitar US$ 0,85 per jam.

Di tahun 1953, adik Ted 
bernama Mary Jean didiag-
nosa dengan penyakit autoi-
mun Lupus. Di sisi lain, per-
nikahan orang tua Ted berak-
hir di tahun 1957, ketika Ted 
mulai masuk Brown Univer-
sity. Permasalahan yang di-
hadapi Ted makin runyam di 
kala pada tahun ketiga, Ted 
harus dikeluarkan dari seko-
lah karena kedapatan me-
nyimpan gadis di kamarnya. 

Ia kembali bekerja untuk 
perusahaan billboard ayah-
nya. Tidak lama kemudian 
Mary Jean meninggal dunia. 
Ted masih bekerja di perusa-
haan ayah sampai ia meni-
kah dan mempunyai putri. 

Prestasi semakin menan-
jak dengan melipatgandakan 
omzet. Dengan bantuan Ted, 
perusahaan sang ayah berha-
sil mengakuisisi perusahaan 
kompetitor, sehingga menjadi 
yang terbesar di wilayah sela-
tan Amerika Serikat.

Saat kondisi perusahaan 
membaik Ayah Ted justru 
mengalami mood swing, lalu 

melakukan bunuh diri. Ted 
mulai bekerja seorang diri 
sebagai pemilik perusahaan 
di usia 24 tahun.

Ayah pernah memberi 
nasehat untuk mempunyai 
gol setinggi mungkin, sehing-
ga selalu ada saja yang belum 
tuntas untuk dia capai di 
masa depan. Nasehat ini 
menjadi fondasi keputusan 
bisnis Ted Turner.

Bisnis billboard mencetak 
jutaan dollar per tahun, na-
mun Ted ingin berbuat lebih. 
Media adalah pilihan yang 
tepat. Dimulai dengan meng-
akuisisi stasiun-stasiun ra-

dio di seluruh wilayah sela-
tan AS. Lantas membidik tele-
visi sebagai "medium masa 
depan." Stasiun televisi perta-
ma yang dia akuisisi adalah 
Channel 17 pada tahun 1970. 
Stasiun di frekuensi UHF itu 
agak sulit untuk dinikmati 
oleh konsumen.

Channel 17 WTCG merugi 
US$ 1 juta di tahun pertama. 
Di tahun 1972, ia membeli 
hak penyiaran 60 Atlanta 
Baseball Games senilai  
US$ 600.000. Ini adalah ma-
nuver bisnis hebat yang me-
ningkatkan rating. Profit se-
nilai US$ 1 juta tahun itu 
mulai dinikmati. 

Kemudian pada tahun 
1975, ia malah membuat geb-
rakan mengakuisisi The Bra-
ves klub bola liga besar base-
ball senilai US$ 10 juta. Ted 
menjadi idola baru para pe-
mirsa, sebagaimana Sir Ri-
chard Branson dari Virgin.

Teknologi parabola dan 
televisi kabel menarik perha-
tian Ted. Strateginya berwu-
jud argumen di muka legisla-
tif bahwa ABC, CBS, dan NBC 
saat itu memegang monopoli 
penyiaran televisi. Akhirnya, 
FCC memberi izin untuk me-
lahirkan kerajaan jaringan 
TV berbayar. Tahun 1967, 
transmisi televisi satelit 

WTCG dimulai dengan nama 
baru Super Station TBS. Kini 
televisi lokal ini bisa dinik-
mati secara nasional.

Televisi berita 24 jam se-
hari pertama di dunia berna-
ma Cable News Network 
(CNN) mulai dikenal. Dengan 
teknologi satelit dan kabel, ide 
ratusan kanal diwujudkan-
nya. Jimmy Carter memuji 
penyajian CNN objektif dan 
komprehensif. 

Berpolitik, Goodwill Ga-
mes antara AS dan Uni Soviet 
di akhir Perang Dingin diga-
gas Ted sebagai pembangun 
jembatan antar negara. Di 
tahun 1985, Ted mengakuisi-
si MGM dan membentuk Tur-
ner Network Television (TNT) 
stasiun televisi yang menyi-
arkan film penuh. Net worth 
Ted di akhir 1980-an menca-
pai US$ 1 miliar. 

The Cartoon Network pun 
didirikan sambil mengajar-
kan cinta lingkungan dengan 
tokoh ciptaannya Captain 
Planet. Koleksi kartun Han-
nah-Barbera dan animasi 
MGM mengisi jaringan baru-
nya. Selanjutnya, Time War-
ner dan AOL merger ke dalam 
jaringan Turner. 

Ted Turner bukan miliar-
der biasa. Ia hidup di dalam 
visi-visinya.   n

Ted Turner dan Visi

Jasan

Jennie M. Xue,  
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar, 

Berbasis di California

Pasar Game Indonesia

kONTaN/Cheppy a. muchlis

Pengunjung mencoba laptop pada saat peluncuran produk laptop di Jakarta, Kamis (10/12). Produsen gencar memperke-
nalkan produk untuk para gamers baik berupa notebook, desktop, tablet, smartphone, monitor, hingga proyektor. 
Menurut lembaga riset Newzoo, nilai pasar game Indonesia tahun ini diprediksikan mencapai US$ 321 juta, tumbuh 56% 
dibanding dengan tahun sebelumnya. 

Gerai

Pebisnis Percetakan Bidik 
Pertumbuhan 5% di 2016
JAKARTA. Jelang tutup tahun 2015, kalangan pebisnis per-
cetakan menatap langkah positif di tahun mendatang. Apa-
lagi proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik tahun depan 
bisa lebih baik dari tahun ini. 

Jimmy Juneanto, Presiden Persatuan Perusahaan Grafi-
ka Indonesia memperkirakan, pertumbuhan industri per-
cetakan nasional pada tahun depan bisa meraup pertum-
buhan positif. Ia memprediksi pertumbuhan antara 5% 
sampai 5,5%. "Biasanya pertumbuhan industri percetakan 
selalu seiring pertumbuhan ekonomi, tahun ini sebesar 
pertumbuhan 2014," ujarnya kepada KONTAN, (9/10).

Menurutnya selama nilai tukar rupiah terhadap dollar  
Amerika Serikat tidak terus melambung, gambaran bisnis 
percetakan tahun depan masih bisa positif. Maklum, bagi 
industri percetakan, fluktuasi dollar sangat mempengaruhi 
laju bisnis industri percetakan. 

Jimmy menjelaskan, kenaikan kurs terkadang membuat 
perusahaan percetakan kesulitan menyesuaikan kenaikan 
harga jual. "Kami tidak seperti PLN, yang bisa langsung 
menyesuaikan harga,"  imbuhnya.

Maklum, komponen dollar di industri percetakan luma-
yan membebani. Ia mencontohkan untuk perusahaan per-
cetakan beroplah gede, biasanya kebutuhan dollar kisaran 
20%-25%, sebelum termasuk peralatan. Sedangkan untuk 
percetakan beroplah kecil, kebutuhan dollar bisa jauh le-
bih tinggi hingga 50%. Penggunaan bahan baku kertas yang 
lebih sedikit rupanya mendorong penggunaan komponen 
impor yang lebih banyak.

Putri Werdiningsih

Siwani Makmur Mulai 
Memperbaiki Mesin Rusak

JAKARTA. PT Siwani Makmur Tbk tengah berupaya meng-
hidupkan lagi roda produksi yang sempat terhenti. Kegiat-
an produksi produsen kemasan ini rupanya sudah berhenti 
sejak pertengahan tahun ini.

Manajemen perusahaan ini mengklaim, terhentinya kegi-
atan produksi lantaran mesin produksi di pabrik Siwani 
yang berada di Muara Baru Jakarta Utara rusak berat. Me-
nurut Bambang Burhanto, salah satu perwakilan manaje-
men Siwani Makmur dan beberapa waktu sebelumnya 
masih menjabat sebagai direktur perusahaan ini menjelas-
kan, hampir seluruh mesin produksi perusahaan ini rusak 
parah dan sudah tidak bisa beroperasi lagi sejak Juli 2015. 
"Mesin tersebut memang sudah lama. Sudah dari tahun 
2007," katanya kepada KONTAN, usai rapat umum peme-
gang saham (RUPS) yang berlangsung Kamis (10/12).

Menurut Bambang, Manajemen Siwani bakal menda-
tangkan teknisi dari Jepang minggu depan, agar bisa mem-
perbaiki kerusakan pada mesin produksi. Perusahaan ini 
sudah menganggarkan biaya perbaikan antara Rp 2 miliar 
sampai Rp 3 miliar. 

Uniknya, meski dana perbaikan tidak seberapa, manaje-
men mengaku mendapat suntikan dana perbaikan dari pi-
hak luar. Sayang, Bambang tidak bersedia membeberkan 
jati diri investor tersebut.  

Yang jelas, dengan berhentinya operasi perusahaan de-
ngan kode saham SIMA, Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah 
menghentikan sementara perdagangan saham (suspend)  
SIMA untuk sementara waktu.

Revita  Rita Rani


