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Penerapan BMAD akan menurunkan volume 
permintaan PET antara 11%-12%.
Pieter Abdullah Redjalam, 
Direktur Riset CORE Indonesia

■MANUFAKTUR

Great leaders need to be 
great teachers. Sebagai 
pemimpin, Anda perlu 

menjadi guru yang baik. 
Konsep pemimpin bukan lagi 
atau hanya seseorang yang 
menaungi tim, bukan juga 
sekedar seorang pengelola.

Seorang pemimpin adalah 
juga seorang mentor, coach 
dan guru. Tiga peran ini mi-
rip dan sering kali tidak di-
pahami secara tepat.

Pertama-tama, bedakan 
dulu mentor dan coach. Skill 
yang dibutuhkan untuk men-
jadi seorang mentor dan co-
ach sebenarnya mirip. Na-
mun yang pertama lebih 
memfokuskan kepada techni-
cal skill jangka panjang dan 
yang kedua kepada soft skill 
jangka pendek.

Seorang marketer misal-
nya, memerlukan mentor 
yang mengarahkannya agar 
dapat lebih mendalami kete-
rampilan-keterampilan tek-
nis yang dibutuhkan dalam 
digital marketing. Sedangkan 
seorang coach membantu 
mengarahkan dalam menca-
pai gol-gol jangka pendek ka-
rier pemasaran.

Dengan kata lain, mentor 
menjawab "what" dan coach 
menjawab "how" dalam perja-
lanan karier seseorang. Lan-
tas, sebagai pemimpin perlu 
bertindak sebagai mentor, 

coach, dan guru sekaligus? 
Tidakkah hal ini memberat-
kan?

Pertama, a leader wears 
many hats. Seorang pemimpin 
mengenakan beberapa topi, 
tidak hanya satu. Tiga fungsi 
ini saling terikat satu sama 
lain. 

Ini bukan berarti setiap 
peran perlu dijalankan terpi-
sah. Bisa saja mentoring, coa-
ching dan teaching berjalan 
serentak.

Kedua, sebagai guru, ini 
bukan berarti menggurui se-
cara sepihak. Seorang pe-
mimpin sejatinya belajar te-
rus-menerus untuk memper-
siapkan diri mengajar para 
subordinat. 

Dengan mengajar, ia bela-
jar dari mereka yang diajar 
dan dari diri sendiri. Ada 
proses dan pergumulan di 
dalam diri di mana pembela-
jaran menjadi bahan peng-
ajaran dan ketika mengajar 
terjadi proses pembelajaran 
juga.

Ya, bukanlah pemimpin 
sebenarnya apabila ia hanya 
jago memerintah dan menyu-
ruh saja. Ia harus mampu 
menunjukkan standar yang 
diharapkan dengan mem-
praktikkan tanpa perlu berte-
ori panjang lebar.

Minimal, seorang pemim-
pin perlu mengenal setiap 

posisi pekerjaan para subor-
dinat, job description dan ba-
gaimana memperbaiki output 
secara kualitas dan kuanti-
tas. Dan ini membutuhkan 
kemampuan belajar yang be-
sar. Ini merupakan bahan 
pembelajaran sang guru.

Seorang guru yang baik 
adalah murid yang baik. Ia 
adalah pembelajar sepanjang 
hayat. Dengan strategic and 
learning skills yang dimiliki 
pemimpin, ia mampu mema-
hami dan mengerjakan apa 
yang dikerjakan para subor-
dinat. Tugas selanjutnya 
adalah bagaimana ia membe-
ri masukan akan perbaikan 
sebagai guru pembelajar.

Sebagai guru, pemimpin 
akan dapat mengenali siapa 
saja di antara para murid 
yang mempunyai kemampu-
an besar sebagai suksesor. 
Tanpa menjadi guru, pemim-
pin hanya dapat menilai se-
seorang dari performance re-
view dan aktivitas-aktivitas 
rutin dan proyek.

Proses belajar seseorang 
membuka tabir "siapa dia," 
maka para chief executive of-
ficer (CEO) menggunakan 
kegiatan mengajar ini seba-
gai sarana untuk mengenali 
para prodigy pemimpin masa 
depan. Inilah sesungguhnya 
salah satu pentingnya meng-
ajar sebagai pemimpin. 

Pemimpin perlu menge-
nali para calon pemimpin di 
masa depan yang dapat me-
mimpin perusahaan sesuai 
perkembangan zaman di 
masa itu. Sayangnya, keba-
nyakan hanya mencari peng-
ganti yang serupa dengan 
diri mereka.  Mindset seperti 
ini perlu diubah, karena kon-
disi masa depan sangat ber-
beda dengan kondisi seka-
rang. Pemimpin perlu mam-
pu mengenali kebutuhan di 
masa depan dan siapa saja 
yang memiliki kemampuan 
sesuai.

Contohnya, revolusi in-
dustri keempat yang kini te-
ngah kita jalani merupakan 

masa transisi, yakni artifi cial 
intelligence atau kecerdasan 
buatan dan robotik akan 
menjadi arus tengah. Berju-
ta-juta posisi akan terganti-
kan, sehingga kesiapan tekno-
logi dan personel sangat ber-
beda. 

Dalam proses mengajar, 
pemimpin perlu menanam-
kan kepada subordinat untuk 
menyadari seperti apa dunia 
di masa depan, skill dan tool 
yang amat dibutuhkan. Salah 
satu metode paling jitu yang 
dapat dipakai adalah active 
learning. Pondasi teoritis di-
barengi dengan hands on ex-
periences.

Active learning bukan ha-
nya mendengarkan presenta-
si dan seminar secara pasif 
di tempat duduk. Namun 
menjalankan aktivitas-akti-
vitas sebenarnya yang dija-
lankan dengan dukungan in-
formasi terkini.

Pemimpin sebagai seo-
rang guru memberikan con-
toh bahwa hasil (result) jauh 
lebih berarti daripada ke-
mampuan intelektual teoritis 
dan menginspirasi belaka. 
Akhir kata, setiap orang ada-
lah pemimpin, minimal bagi 
dirinya sendiri. Dengan bela-
jar, Anda menjadi pengajar 
dan pemimpin yang lebih 
baik. Selamat mempersiap-
kan tim  masa depan.          ■

Setiap Pemimpin Harus MengajarSetiap Pemimpin Harus Mengajar

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

JAKARTA. Industri makanan 
dan minuman menolak usulan 
Asosiasi Produsen Syntetic 
Fiber Indonesia (APSyFI) ter-
kait bea masuk anti dumping 
(BMAD) terhadap polyethyle-
ne terephthalate (PET) sebe-
sar 5%-26%. Adanya BMAD 
akan memberikan kerugian 
untuk industri makanan dan 
minuman juga  negara. 

Sebelumnya, hasil dari in-
vestigasi Komite Anti Dum-
ping Indonesia (KADI) mem-
buktikan memang ada dum-
ping sehingga memerlukan 
kebijakan BMAD antara 5% 
sampai 26%. Usulan BMAD 
tersebut kemudian diajukan 
kepada Kementerian Perda-
gangan (Kemdag).

Jurubicara Forum Lintas 
Asosiasi Industri Makanan 
dan Minuman (FLAIMM) 
Rachmat Hidayat menyatakan 
rekomendasi KADI ke Kem-
dag akan berimbas pada in-
dustri makanan dan minuman. 
Sejauh ini industri tersebut  
telah menyokong pertumbuh-
an ekonomi negara melalui 
pajak, devisa hasil ekspor, in-
vestor, dan penyerapan tena-
ga kerja. "Tahun 2016, industri 
makanan dan minuman sang-
gup mencatatkan nilai ekspor 
setara US$ 26,3 miliar atau 
surplus US$ 16,8 miliar”, ujar 
Rahmat Kamis (19/4).

Berdasarkan data Kemente-
rian Perindustrian, pada tahun 
2017 industri makanan dan 
minuman merupakan pe-
nyumbang produk domestik 
bruto (PDB) dari sektor non 
migas terbesar yaitu, 34,34%.
Menurut Rachmat, apabila 

BMAD disetujui pemerintah, 
akan merugikan kepentingan 
nasional. Dengan pengenaan 
BMAD menyebabkan produk-
si semakin mahal, harga jual 
naik, permintaan menurun 
yang akhirnya berimbas pada 
pendapatan negara. "Melihat 
kebutuhan PET sebesar 
200.000 ton per tahun  jelas itu 
merugikan," ujarnya.

Sementara, Riset Center of 
Reform on Economics 
(CORE) Indonesia menunjuk-
kan pengenaan BMAD akan 
memberikan dampak pada 

industri maupun negara. Di-
rektur Riset CORE Indonesia 
Pieter Abdullah Redjalam 
memprediksikan, jika BMAD 
diterapkan, tahun 2018 akan 
terjadi penurunan volume 
permintaan sekitar 11%-12%. 
"Perubahan itu  berakibat me-
nurunnya penyerapan tenaga 
kerja lebih dari 9.000 orang," 
ujarnya.

Efek dominonya, akan ber-
dampak pada penurunan pe-
nerimaan pajak penghasilan 
pemerintah. Pieter menghi-
tung, penurunan pendapatan 
negara sekitar Rp 230 miliar 
pada tahun ini.

Sugeng Adji 
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Tahun 2017 industri mamin penyumbang Produk Domestik 
Bruto (PDB) dari sektor non migas terbesar yaitu, 34,34%. 

Industri Menolak Bea 
Masuk Anti-Dumping

BMAD diterapkan 
di PET, industri 
makanan dan 
minuman bisa 

turun 12%.

MAKANAN DAN MINUMAN■

JAKARTA. Penjualan mobil 
PT Tunas Ridean Tbk pada 
tahun 2017 hanya tumbuh 1% 
dibandingkan  dengan penju-
alan pada periode yang sama 
tahun 2016. Pada tahun 2017, 
penjualan mobil emiten ber-
kode saham TURI di Bursa 
Efek Indonesia tersebut terca-
tat sebanyak 51.504 unit. Ang-
ka itu naik tipis dibandingkan 
tahun sebelumnya, yaitu seba-
nyak 50.990 unit.

Sementara penjualan mobil 
di kuartal I-2018 masih turun 
dibandingkan kuartal I-2017. 
"Data Januari hingga Maret 
2018, penjualan mobil baru 
masih menunjukkan penuru-
nan sebesar 7%," ucap Kent 
Teo, Direktur PT Tunas Ride-
an Tbk saat paparan publik,  
Kamis (19/4).

Periode Januari-Maret 2017, 
TURI membukukan penjualan 
sebanyak 14.828 unit. Sedang-
kan periode yang sama tahun 
2018, perusahaan ini hanya 
menjual sebanyak 13.749 unit. 
Penurunan penjualan terbesar 
selama kuartal-I 2018 terjadi 
pada  Tunas Toyota, yakni  
sebesar 20%.  "Penurunan ini 
disebabkan karena kami su-
dah tidak memiliki unit tahun 
2017, sedangkan pasar masih 
mencari unit tersebut," jelas 
Rico Setiawan, Direktur Uta-
ma TURI.

Penjualan mobil Tunas 
BMW justru tumbuh 41% sela-
ma kuartal-I 2018 dibanding-
kan periode yang sama tahun 
lalu. TURI mencatatkan pen-
jualan Tunas BMW sebanyak 
333 unit, tumbuh dari periode 
sebelumnya yakni 237 unit. 

Sedangkan Tunas Daihatsu 
juga tercatat tumbuh 16% se-
lama kuartal-I 2018. Dari 4.698 

unit pada periode yang sama 
tahun 2017 menjadi 5.430 unit 
pada kuartal-I 2018.

Tahun ini, Tunas Ridean  
menganggarkan belanja mo-
dal  atau capital expenditure 
sebesar Rp 554 miliar. Belanja 
modal tersebut sebagian be-
sar  untuk pengembangan lini 
bisnis rental TURI yaitu seba-
nyak Rp 439 miliar. Angka 
tersebut naik 10% dibanding-
kan capex pada tahun 2017.

Sementara Rp 115 miliar si-
sanya mengalir ke otomotif. 
Nilai tersebut turun 24% di-
bandingkan besaran anggaran 
tahun 2017 yang mencapai 
Rp 152 miliar. "Sekitar Rp 400 
miliar dialokasikan untuk 
membeli fl eet untuk pelanggan 

kami," ucap Rico.
Hingga kuartal-I 2018 ini, 

dana capex tersebut telah di-
gunakan untuk membeli 300 
unit mobil. Nantinya, mobil 
tersebut untuk menambah in-
vestasi lini bisnis rental TURI. 
Jika dibandingkan, di tahun 
2017 kontribusi otomotif da-
lam pendapatan bersih tahun 
buku 2017 sebesar 95%. Ada-
pun selebihnya berasal dari 
lini bisnis rental.

Pendapatan bersih grup un-
tuk tahun buku 2017 naik 4% 
dibanding tahun 2016 menjadi 
Rp 12,9 triliun. Pencapaian 
tersebut meningkat secara 
compound annual growth 
rate (CAGR) 3% selama tahun 
2013 sampai  2017.    ■

Tunas Ridean Masih Kuncup
Penjualan kendaraan Tunas Ridean di kuartal pertama tahun 2018 menurun tipis

Aulia Fitri

Peluncuran Sepeda Motor Hibrid
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Direktur PT Astra Honda Motor (AHM) Toshiyuki Inuma (kedua dari kiri) bersama Executive Vice President AHM Johanes 
Loman (kedua dari kanan) dan para direksi AHM berpose dengan All New Honda PCX Hybrid dan Honda Gold Wing di 
ajang IIMS 2018 Jakarta, Kamis (19/4). AHM memperkenalkan All New Honda PCX Hybrid sebagai kendaraan roda dua 
hibrid pertama di dunia produksi perusahaan itu di Indonesia.

MANUFAKTUR■

Demi Gairah Pasar, 
TCID Merilis Produk
JAKARTA. PT Mandom Indo-
nesia Tbk mengalokasikan 
dana belanja modal atawa ca-
pital expenditure (capex) se-
kitar Rp 200 miliar pada tahun 
ini. Anggaran tersebut 42,86% 
lebih tinggi ketimbang capex 
tahun lalu yang mencapai 
Rp 140 miliar.

Mandom akan mengguna-
kan capex tahun 2018 untuk 
membeli mesin baru. Perusa-
haan yang tercatat dengan 
kode saham TCID di Bursa 
Efek Indonesia tersebut juga 
akan berinvestasi di bidang 
teknologi informasi. Hanya, 
belum jelas detailnya.

Yang pasti, pasar fast mo-
ving consumer goods (FMCG) 
masih menjadi fokus bisnis 
Mandom. Makanya, perusaha-
an tersebut menyiapkan vari-
an produk baru dari merek 
Gatsby dan Pixy.

Mandom berharap, pelun-
curan varian produk baru 
mampu memantik gairah pa-
sar. "Pasar konsumen saat ini 
pertumbuhannya agak lambat 
ya, jadi kami rasa perlu di-
rangsang dengan produk 
baru," ujar Alia Dewi, Sekreta-

ris Perusahaan PT Mandom 
Indonesia Tbk kepada KON-
TAN, Kamis (19/4). 

Mandom juga bermaksud 
mengembangkan pasar eks-
por di kawasan Asia Tengga-
ra. Alasan pemilihan pasar di 
kawasan tersebut karena sele-
ra pasar yang cenderung seru-
pa dengan konsumen di Indo-
nesia.

Adapun pengembangan pa-
sar ekspor adalah upaya Man-
dom untuk memperkuat pen-
jualan dari luar negeri. Tahun 
lalu, nilai penjualan ekspor 
kotor menurun 1,54% year on 
year (yoy) menjadi Rp 640,44 
miliar. Memang, penurunan 
penjualan tersebut tipis. Ma-
salahnya, pada saat yang ber-
samaan penjualan domestik 
kotor bisa naik 9,95% yoy 
menjadi Rp 2,10 triliun.

Informasi saja, tahun lalu 
Mandom membukukan penju-
alan kotor Rp 2,74 triliun dan 
penjualan bersih Rp 2,71 trili-
un. Produk kategori pria men-
dominasi penjualan bersih 
hingga Rp 1,48 triliun.

Aulia Fitri

RAPAT umum pemegang saham tahunan (RUPST) 
PT Mandom Indonesia Tbk pada Kamis (19/4) menyepaka-
ti pembagian dividen sebanyak Rp 82,44 miliar atau Rp 410 
per saham. Rapat juga memutuskan pengangkatan anggota 
direksi dan dewan komisaris yang akan bertugas hingga 
RUPST untuk tahun buku 2019.

Sepanjang tahun lalu Mandom membukukan laba bersih 
tahun berjalan Rp 179,13 miliar. Itu berarti, porsi dividen 
setara dengan 46,02%. Laba bersih 2017 terhitung naik 
10,53% year on year (yoy). Sementara penjualan bersih 
mendaki 7,11% yoy menjadi Rp 2,71 triliun.

Dalam keterangan tertulis kepada media, Tatsuya Arichi, 
Presiden Direktur PT Mandom Indonesia Tbk mengatakan, 
2017 merupakan tahun yang cukup menantang untuk in-
dustri consumer goods. Namun penjualan domestik berupa 
produk fast moving mampu menyokong kinerja mereka. 
Tahun lalu, 99% produk Mandom telah mendapatkan serti-
fi kat halal dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia.         ■

Bagi Dividen Rp 82,4 Miliar

PT Tunas Ridean Tbk (TURI)  membagikan dividen tunai 
sekitar 30% dari total laba bersih tahun buku 2017 atau se-
nilai Rp 139,5 miliar.   Keputusan pembagian dividen terse-
but disepakati dalam RUPST di Hotel Mandarin Oriental 
Jakarta pada Kamis (19/4). TURI mencatatkan laba bersih 
sepanjang tahun 2017 sebesar Rp 475,25 miliar. Laba terse-
but menurun 14% dibanding tahun sebelumnya, akibat 
kontribusi laba bisnis otomotif yang turun 33%.

Dividen tunai sebesar Rp 139,5 miliar atau sebesar Rp 25 
per saham. "Rinciannya  Rp 5 per saham telah dibayar se-
bagai dividen interim pada 4 Desember 2017 lalu," terang 
Direktur Utama Tunas Ridean, Rico Setiawan, Kamis 
(19/4). Sementara sisa Rp 111,6 miliar atau sebesar Rp 20 
per saham akan dibayarkan pada Mei 2018 sebagai dividen 
fi nal. "Tahun 2017 memberikan tantangan tersendiri bagi 
kami, kami berhasil melewati dengan baik," ujarnya.       ■

TURI Bagikan Dividen 30%


