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Alasan manajemen revisi target pendapatan 
tak lain karena tren harga CPO dan PKO 
yang terus menurun.
Kreisna D Gozali, Direktur Gozco

■AGRIBISNIS ■PERTAMBANGAN

MIGAS■

Beli Bor, ELSA 
Siapkan US$ 120 Juta 
JAKARTA. Perusahaan jasa 
minyak dan gas bumi (migas) 
nasional, PT Elnusa Tbk 
(ELSA), tahun depan akan 
menyiapkan investasi sebesar 
US$ 120 juta. Investasi sebe-
sar itu untuk memenuhi pe-
nyelesaian kontrak seismik 
yang sudah diteken perusaha-
an ini dan kontrak baru yang 
akan digarap tahun depan. 

Sekretaris Perusahaan El-
nusa, Fajriah Usman, menga-
takan, investasi tersebut un-
tuk membeli alat-alat penge-
boran guna memenuhi 
kontrak seismik yang telah 
didapat perusahaan. "Untuk 
2013, ELSA sudah siapkan se-
kitar US$ 120 juta untuk in-
vestasi. PT Pertamina mendo-
minasi kontrak kami," kata 
dia kepada KONTAN, (5/12).

Hingga November 2012 lalu, 
Elnusa sudah mengantongi 
kontrak seismik hingga sebe-
sar US$ 440 Juta. Perincian-
nya, sebesar US$ 340 juta 
berasal dari kontrak tahun ini 
dan sisa kontrak tahun sebe-
lumnya (carry over) sebesar 
US$ 100 juta. 

Dari jumlah kontrak terse-
but, Pertamina masih menjadi 
pelanggan utama Elnusa. Se-
suai kontrak, Elnusa harus 
mengerjakan proyek seperti 
geoscience Pertamina dan 
proyek pengeboran di Blok 
Jambi Merang. Selain Perta-

mina, Elnusa juga mendapat-
kan kontrak dari Chevron un-
tuk pengeboran blok Blok 
West Papua I dan III.

Menurut Fajriah, untuk 
kontrak tahun depan, Elnusa 
mengaku sedang mengikuti 
beberapa tender untuk me-
ngebor beberapa sumur migas 
di sejumlah wilayah. Namun 
ia enggan menerangkan lebih 
lanjut detail proyek.

Meskipun demikian, Fajriah 
mengaku optimistis soal bis-
nis jasa seismik nasional un-
tuk beberapa tahun menda-
tang. "Kami sempat was-was 
paska pembubaran BP Migas 
waktu itu," kata dia. Pasalnya, 
dengan pembubaran BP Migas 
banyak kontraktor kerjasama 
migas khawatir akan keber-
langsungan industri migas.

Asal tahu saja, pendapatan 
perusahaan jasa migas yang 
mayoritas sahamnya milik 
Pertamina ini pada periode 
Januari-September mencapai 
Rp 3,481 triliun. Pendapatan 
ini naik 2% dibandingkan de-
ngan periode yang sama tahun 
lalu, sebesar Rp 3,415 triliun. 

Untuk laba bersih, sepan-
jang Januari-September, Elnu-
sa sudah mengantongi Rp 80 
miliar atau tumbuh 68% dari 
periode yang sama tahun lalu 
yang hanya Rp 48 miliar.

Diemas Kresna Duta

Gozco Pangkas Target Penjualan 2012
PT Gozco Plantations Tbk merevisi target penjualan tahun ini menjadi Rp 410 miliar dari semula Rp 500 miliar

JAKARTA. Koreksi harga mi-
nyak sawit mentah atau crude 
palm oil (CPO) di tahun ini 
turut menekan kinerja PT 
Gozco Plantations Tbk. Pro-
dusen CPO ini memangkas 
target penjualan CPO dan 
palm kernel oil (PKO) selama 
2012 menjadi Rp 410 miliar. 
Jumlah itu menyusut 18% dari 
target awal Rp 500 miliar.

Direktur Gozco, Kreisna 
Dewantara Gozali, menyata-
kan, alasan manajemen mere-
visi target pendapatan penju-
alan CPO dan PKO tak lain 
karena tren harga CPO yang 

terus menurun.
Gozco saat ini menjual CPO 

dengan harga Rp 5.500 per ki-
logram (kg). Harga tersebut 
merosot 31,25% dibandingkan 
harga CPO pada April tahun 
ini yang berkisar Rp 8.000 per 
kg. Bahkan, dua minggu lalu 
harga CPO milik Gozco sem-
pat menyentuh level terendah 
yaitu Rp 5.200 per kg.

Penurunan harga CPO tentu 
menggerus pendapatan per-
usahaan. Sebagai catatan, 
harga pokok produksi (HPP) 
CPO di Gozco senilai Rp 3.600 
per kg. Dengan angka itu, per-
usahaan ini masih memiliki 
margin keuntungan dari pen-
jualan CPO.

Harga CPO di Bursa Deriva-
tif Malaysia untuk pengiriman 
Desember 2012 berada di level 
US$ 691,16 per ton. Jumlah ini 
menyusut 30,7% dibandingkan 
harga pertengahan tahun ini 
yang sempat menyentuh US$ 
997,43 per ton.

Produksi menurun
Hubungan Investor Gozco, 

Ferryan Sukri, menambahkan, 
tren penurunan harga CPO ini 
tidak dapat dihindari. "Kami 
tidak bisa mengatur, tangki 
penyimpanan yang dimiliki 
juga terbatas," kata Ferryan, 
Kamis (6/12). 

Kapasitas tangki penyim-

panan CPO milik Gozco sebe-
sar 7.500 ton. Waktu penyim-
panan CPO biasanya selama 
1,5 bulan.

Penurunan harga CPO diya-
kini karena pasokan dan per-
mintaan terhadap komoditas 
itu tak berimbang. Ferryan 
mengungkapkan, sejak Sep-
tember hingga Desember ta-
hun ini merupakan peak sea-
son produksi tandan buah se-
gar (TBS) dan CPO.

Hingga akhir tahun nanti, 
Gozco memproyeksikan pro-
duksi CPO mencapai 54.000 
ton. Jumlah itu lebih rendah 
dari target awal yakni 60.000 
ton. Sedangkan produksi TBS 
inti hingga akhir 2012 dipre-

diksi 175.000 ton dan pembeli-
an dari pihak ketiga, sebanyak 
65.000 ton.

Harga pembelian TBS dari 
pihak ketiga juga lebih murah 
dibanding produksi sendiri. 
Bila harga TBS produksi sen-
diri rata-rata Rp 1.200 per kg, 
harga TBS dari pihak ketiga 
hanya Rp 800 per kg.

Hingga semester I tahun 
lalu, luas kebun sawit Gozco 
mencapai 80.000 hektare (ha). 
Sekitar 37.000 ha dari luas 
kebun itu berupa lahan terta-
nam. Tahun ini, Gozco menar-
getkan penambahan lahan 
tertanam seluas 4.000 ha de-
ngan nilai investasi mencapai 
US$ 2.600 per ha.      ■

Handoyo

Seorang manajer mempu-
nyai makna bagi organi-
sasi dan subordinat apa-

bila ia mempunyai kemampu-
an menganalisis yang strategis 
dan efektif. Ini artinya ia 
mempunyai keahlian (skill) 
metodologi dan kognitif mema-
dai serta dibarengi kemampu-
an memilah-milah data set 
yang sahih dan reliable. Di era 
serba instan dan global ini, 
ketepatan, kecepatan dan serta 
rendah biaya merupakan kun-
ci keberhasilan.

"Strategi" mempunyai arti 
yang berbeda bagi tiap orang. 
Strategi bisnis yang dianggap 
"baik" adalah strategi yang 
menghasilkan peningkatan, 
baik bottom line maupun kua-
litas. Strategi sesungguhnya 
adalah bagaimana menempat-
kan competitive advantage se-
cara unik dan orisinal di pasar 
sehingga mempunyai kelebih-
an dibanding kompetitor.

Strategic planning process 
sendiri bisa dibedakan dalam 
beberapa kontinum: ruang 
lingkup organisasi dan aktivi-
tasnya, menemukan aktivitas 
yang sesuai dalam lingkungan 
organisasi, menemukan kese-
suaian aktivitas dalam orga-
nisasi dengan kapasitas sum-
ber daya, menerapkan per-
ubahan di dalam organisasi, 
mengalokasikan sumber daya 
perusahaan, mempengaruhi 

strategi dengan nilai-nilai, 
ekspektasi, dan tujuan, dan 
mengenali arah organisasi 
dalam jangka panjang. Seo-
rang manajer sadar akan pro-
ses yang perlu dijalankan terle-
pas dari level manajerialnya.

Dari segi jenis keputusan, 
para manajerial perlu membe-
dakan antara keputusan stra-
tegis, taktis, dan operasional. 
Keputusan strategis memberi-
kan framework dan lingkung-
an bagi keputusan-keputusan 
taktis yang dijalankan mid-le-
vel management.

Keputusan strategis mem-
punyai efek langsung yang 
menentukan keberhasilan dan 
kegagalan, walaupun sering 
kali kurang disadari. Keputus-
an operasional paling berdam-
pak terhadap hubungan dengan 
customer dan stakeholders 
lainnya. Keputusan operasio-
nal juga paling berstruktur 
dan jelas action-to-do-nya.

Baik strategis, taktis dan 
operasional, output suatu ana-
lisis semestinya actionable 
(bisa diterapkan, tidak hanya 
dalam bentuk slogan maupun 
ide), berorientasi ke masa de-
pan, dan mampu menelurkan 
lingkungan yang kondusif ter-
hadap perkembangan strategi 
berikutnya. Orientasi ke masa 
depan mungkin paling sering 
diabaikan, mengingat short-
term gain sudah menjadi kultur 

yang menjadi momok.
Efektivitas analisis diten-

tukan oleh kualitas pembuat 
keputusan lengkap dengan 
multi inteligensianya serta 
soft skills, kemampuan mema-
hami framework analisis, ke-
mampuan menganalisis, dan 
kemampuan memahami kebu-
tuhan akan pentingnya anali-
sis yang efektif. Untuk yang 
terakhir ini, beberapa alasan 
penting dalam kerangka persa-
ingan bisa diidentifi kasikan, 
yakni globalisasi, ekonomi pe-
ngetahuan, daya akselerasi 
menggunakan benchmark dari 
success stories untuk mengejar 
tren, dan daya problem-solving 
yang mengikuti akselerasi pa-
sar dan lingkungan serta 
mengikuti berbagai kompleksi-

tas yang menanjak.
Tiga hal yang ditekankan 

dalam Analysis without Paral-
ysis oleh Babette Bensoussan 
dan Craig Fleisher dalam me-
nelurkan analisis yang baik 
adalah pemahaman akan ling-
kungan bisnis (politik, legal, 
sosial, makroekonomi, mikro-
ekonomi), pemahaman akan 
industri, dan pemahaman or-
ganisasi. Ini tentu erat berkait-
an dengan pengalaman, data 
set yang sahih, dan pengguna-
an teknik analisis yang sesuai 
dan dengan cara yang benar.

Untuk itu, seorang mana-
ger perlu mengenali hambatan-
hambatan pengambilan kepu-
tusan dan ketika melakukan 
analisis: keterbatasan waktu 
yang tanpa memberi ampun, 
keambiguan situasi tertentu, 
bias yang tidak teridentifi kasi, 
kesalahan hipotesis, over-sim-
plifi kasi permasalahan, kurang 
tepatnya penggunaan korelasi 
dengan kausalitas, dan data set 
yang telah diproses sebelum-
nya tanpa filtrasi yang bisa 
diidentifi kasi.

Sebagai  seorang manager, 
beberapa instrumen analisis 
yang perlu dikuasai adalah 
matrix, competitor analysis, fi -
nancial ratio and statement 
analysis, five forces industry 
analysis, issue analysis, political 
risk analysis, scenario analysis, 
macroenvironmental analysis, 

SWOT analysis, dan value chain 
analysis. Bagi strategic decision 
makers, mungkin mengenali 
tanda-tanda asset-class bubble 
juga akan sangat bermanfaat, 
mengingat momentum.

Pengajar Yale University 
dan global equity investor Vi-
kram Mansharamani dalam 
bukunya Boombustology: Spot-
ting Financial Bubbles before 
They Burst mengemukakan te-
ori bahwa bubble ekonomi bisa 
teridentifikasi dengan meng-
gunakan lima lensa multidisi-
pliner: makroekonomi, mikro-
ekonomi, politik, psikologi, dan 
biologi. Setiap variabel utama 
di setiap lensa yang digabung-
kan akan dengan mudah men-
deteksi fi nancial bubble.

Indikator-indikator "kasar" 
pun bisa dengan mudah terba-
ca dari tingkat pengeluaran 
ekstra untuk barang mewah 
yang dibeli dengan lelang, se-
perti lukisan masterpiece, serta 
dari pembangunan proyek 
mercusuar seperti hotel terma-
hal di dunia Burj Al-Arab di 
Dubai dan gedung Petronas di 
Kuala Lumpur.

Kemampuan "membaca" 
dan "mengenali" indikator eko-
nomi dan politik serta pengua-
saan instrumen analisis, pen-
ting dalam menentukan growth 
perusahaan maupun business 
unit. Hal tersebut juga  memper-
panjang shelf life.                   ■

Analisis Strategis dan Efektif

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California
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Kinerja Keuangan Gozco Plantations*
Uraian 30-Sep-12 30-Sep-11 Perubahan
Penjualan 295,28 356,61 -17,20%
Laba Bersih 82,01 130,12 -36,97%
Laba Bersih per Saham 13,67 26,02 -47,46%
Keterangan: *Dalam Rp miliar, kecuali laba bersih per saham
Sumber: Gozco Plantations

Harga Saham Gozco Plantations
(Rp per saham)
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Sumber: Bloomberg

INILAH hari yang dinanti-nanti oleh setiap 
pasangan. Setelah melewati hari-hari perke-
nalan yang kadang tak mudah dan kerap kali 
menguras pikiran serta emosi, tibalah hari pe-
neguhan janji dan komitmen sehidup semati. 
Momen pengukuhannya pun menjadi selebrasi 
untuk dikenang seumur hidup sehingga segala 
sesuatunya dirangkai dengan penuh makna 
dan keindahan.

Setiap mempelai punya cara tersendi-
ri untuk mengukir kenangan pada hari 
bersejarah tersebut. Sebagian mempelai 
memilih cara sederhana dengan hanya 
mengundang kerabat dekat, ada pula yang 
lebih puas berbagi keriaan dengan seluruh 
kerabat yang dikenalnya. Sementara itu 
tak sedikit yang memilih mengabadikan-

nya di tengah pelukan alam yang hangat 
kala matahari terbenam di tepi pantai. Na-
mun, banyak pula yang mencari cara lebih 
praktis dengan menyewa sebuah ballroom 
di hotel.

Lebih praktis, karena segala rangkaian pro-
sesi bisa dilakukan di satu tempat tanpa harus 
bepergian. Mulai dari bersiap diri dan ber-
dandan, melakukan prosesi keagamaan, adat, 
hingga resepsi pernikahan. Jasa katering dan 
dekorasi umumnya juga sudah menjadi bagian 
dalam satu paket sewa ballroom sehingga tak 
perlu lagi sibuk mencari vendor lain. Anda pun 
bisa lebih fokus mempersiapkan hal-hal lain 
dan menyesuaikannya dengan tema, jumlah 
tamu undangan, serta fasilitas yang menyer-
tainya.

Kenyamanan seperti inilah yang ditawarkan 
oleh Grand Asia Hotel, Jl Bandengan Selatan 
88, Jakarta Utara. Ballroom dengan standar 
internasional yang dimilikinya mampu me-
nampung tamu minimal 300 pax dan maksimal 
900 pax yang mencakup seluruh area di lantai 
3, termasuk The Cafe dan Terrace. Bisa juga 
memilih paket set menu dengan kapasitas 220 
pax atau 22 round table. Semua ini ditawarkan 
dalam tiga paket pernikahan yang bisa dipilih 
sesuai keinginan. Sebagai gambaran, setiap 
paket telah mencakup penggunaan Pacifi c 
Ballroom selama tiga jam, dekorasi, akseso-
ri, dan beragam fasilitas utama untuk proses 
pernikahan, serta menginap semalam untuk 
mempelai dan keluarga. [*/ADT]

Keagungan Hari Penuh Selebrasi

Wedding


