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Abstract 

Marketing strategy deals with product and its distribution, pricing, and selling. Bayu 

Buana product, in the case of this research, is international connecting tickets (from Denpasar, 

Singapore, and Darwin). It sells the tickets to people going out from and coming in to Timor 

Leste. PT Bayu Buaya Tbk (Bayu Buana) Head Office is based in Jakarta, and it is accreditated 

by IATA (International Air Transport Association). Bayu Buana since 2007 formaly penetrates 

Timor Leste market through appointing several travel agents in Dili, including VIP Travel 

Agent, Lda (VIP Travel Agent). 

 As UNMIT (United Nations’ Mission Integration in Timor Leste) will be completed in 

2012,  and likely will other UN (United Nations’s) Agencies – as the country working toward its 

self administration, Bayu Buana will be exposed to a declining demand for the tickets. Another 

threat comes from the government who will approach IATA to promote its domestic travel agents 

to get IATA accreditation, when it happens, local travel agents would be able to directly issue 

international air tickets, thus no longer need to partner with Bayu Buana. On the other hand, the 

good news is, Timor Leste promissing economic development, which will attract expatriates 

foreign investors coming to Timor Leste, and create market opportunity for Bayu Buana to sell 

international flights.         

Applying SWOT analysis, this case  study has scanned external industrial factors, and 

observed Bayu Buana strengths and weaknesses (internal factors) – including its vision and 

mission, to look for some feasible strategies. Overall, the internal and external factors analysis 

has included IFE, EFE, CPM, SWOT, SPACE, IE, and Grand Strategy Matrixs. The study then 

continued by using QSPM to analyse which approaches can best represent the opted marketing 

strategy.   

This study has formulated acquisition strategy  for local travel agent by aquiring some 

shares in VIP Travel Agent. This is in anticipation of greater competition from local travel 

agents when they can get the accreditation from IATA. 

Keywords: SWOT analyis, marketing strategy, pricing, product distribution, services.    
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pemerintah Timor Leste memberlakukan bahasa Portugis sebagai bahasa 

nasional dan Dollar Amerika Serikat sebagai mata uangnya. Sementara bahasa 

Indonesia masih digunakan untuk komunikasi baik di pemerintahan maupun 

komunikasi sehari harinya, namun diantara sesama orang Timor Leste mereka 

menggunakan bahasa Tetun. Sedangkan bahasa Inggris digunakan oleh para 

pendatang di Timor Leste, antara lain dari Amerika, Eropa, Asia, Australia, New 

Zealand. Sementara orang-orang dari Portugis dan para pendatang dari rumpun 

bahasa mereka seperti Brazil, Mozambik, Spanyol, Perancis, menggunakan 

bahasa Portugis dan bahasa mereka masing-masing (yang mirip dengan bahasa 

Portugis).           

Dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta orang dan jumlah cadangan uang 

yang cukup signifikan dari hasil pendapatan minyak dan gas bumi, negara ini 

secara ekonomi sangat potensial untuk berkembang. Pada tahun 2008 jumlah 

pengeluaran publik untuk pembangunan adalah USD 788 juta (Laporan Tahun 

2008; Kantor Menteri Keuangan Timor Leste) dengan total pendanaan sebagian 

besar diperoleh dari pendapatan minyak dan gas bumi. Perkiraan pendapatan dari 

sektor ini untuk tahun 2007 adalah USD 1,3 milyard (Laporan Bank Dunia).     

Analisis dan Perencanaan..., Elvin Vittorio, Ma.-IBS, 2011



 Potensi pariwisata di Timor Leste sangat menjajikan disamping tentunya 

potensi investasi di sektor pengembangan hasil minyak dan gas bumi. Banyak 

sekali objek wisata, seperti wisata laut untuk menyelam (diving). Timor Leste 

terletak dijantung Indo Pacific ’coral triangle’  yang merupakan ‘rumah’ dari 

spesies kehidupan laut. Termasuk juga keindahan pemandangan pulau seperti 

pulau Com, Jaco, Maubisi, dan Atauro.  Demikian juga dengan objek sejarah dan 

wisata lain seperti Patung Kristus yang merupakan tertinggi kedua setelah patung 

yang sama di Brazil dan peninggalan sejarah (museum, tempat makam pahlawan, 

dan gereja-gereja). 

 Saat ini penerbangan dari dan ke Timor Leste dilayani oleh maskapai 

penerbangan Merpati dan Batavia Air (sejak 2011) dengan trayek Dili – Denpasar 

– Dili. Kemudian oleh maskapai nasional Air Timor dengan trayek Dili – 

Singapore – Dili, dan Airnorth yang melayani trayek Dili – Darwin – Dili. 

Sedangkan agen penerbangan Bayu Buana melayani ‘perbangan lanjutan’ dari 

Denpasar dan Singapura, misalkan dari Denpasar ke Lisbon (Ibu Kota Portugal) 

dan negara tujuan lain (kota-kota di Eropa, Amerika, Asia, Australia, dan New 

Zealand). Bayu Buana juga melayani jasa reservasi hotel di kota-kota pada 

negara-negara tersebut. Mereka yang melakukan perjalanan keluar negeri adalah 

dari pemerintahan Timor Leste untuk kunjungan dinas, dan para staf dari berbagai 

Kedutaan Besar (atau Kantor Kunsulat), para staf dari NGO (Lembaga Swadaya 

Masyarakat), pengusaha (sektor minyak dan gas bumi, bank, perusahaan 

pelayaran, hotel, dan para pedagang).         

 Pihak Bayu Buana yang berkantor pusat di Jakarta melakukan penjualan 

tiket penerbangan luar negeri dengan memasarkan tiketnya melalui beberapa agen 
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perjalanan di Dili (salah satu-nya VIP Travel Agent). VIP Travel Agent, adalah 

perusahaan lokal di Dili yang berkantor di lokasi yang sangat strategis yakni di 

Hotel Timor (yang saat ini merupakan hotel tertua dan terbesar di Dili). Para tamu 

hotel sekarang ini dari berbagai kalangan pengusaha dan tamu-tamu negara. Oleh 

karenanya, penjualan tiket Bayu Buana oleh VIP Travel dapat dijadikan sebagai 

indikator untuk aktifitas penjualan Bayu Buana di Dili, karena VIP Travel Agent 

menyumbang penjualan yang relatif besar untuk Bayu Buana. Selain dari Bayu 

Buana, VIP Travel Agent juga menjual tiket dari Merpati dan Batavia (untuk 

tujuan Dili-Denpasar-Dili),  Timor Air (untuk tujuan Dili-Singapore-Dili), dan 

Airnorth (untuk tujuan Dili-Darwin-Dili).     

 Melihat potensi perkembangan ekonomi di Timor Leste yang didukung 

dari pendapatan eksplorasi minyak dengan cadangan yang relatif besar, maka 

penulis meyakini potensi peningkatan jasa penerbangan akan meningkat secara 

berkelanjutan seiring dengan meningkatnya frekuensi penerbangan ke dan dari 

Timor Leste. Dilain pihak, para ‘pemain’ di sektor ini semakin kompetitif, 

terutama para agen perjalanan di Singapore dan Bali. Oleh karena-nya Bayu 

Buana harus merumuskan suatu strategi pemasaran (harga, penjualan, dan 

distribusi jasa pelayanan) yang efektif untuk memenangkan persaingan.  

 

1.2. Masalah Penelitian 

1.2.1.  Perumusan Masalah  

 Pada tahun 2012, UNMIT yang memperkerjakan sekitar 1,800 orang-asing 

akan selesai masa tugas-nya di Timor-Leste, hal ini akan menyebabkan penurunan  

permintaan akan jasa penerbangan internasional. Sementara persaingan untuk 
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‘memperebutkan’ jasa penjualan tiket semakin kompetitif, dengan penawaran 

harga yang relatif murah dari para pesaing Bayu Buana, yakni beberapa agen 

perjalanan di Bali (yang juga anggota IATA – International Air Transport 

Association), dan juga para agen perjalanan di Singapore (termasuk para travel 

consultant yang bekerja secara perorangan). Persaingan yang semakin berat, akan 

datang dari para agen perjalanan lokal, karena pemerintah Timor Leste 

memberikan dukungan kepada mereka untuk memperoleh akreditasi dari IATA. 

Setelah para agen perjalanan lokal menjadi anggota IATA, maka mereka dapat 

langsung menjual tiket untuk seluruh maskapai penerbangan asing, jadi tidak 

perlu lagi membeli tiket untuk penerbangan lanjutan (dari Denpasar, Singapore, 

dan Darwin) melalui Bayu Buana. 

Kabar baiknya, adalah rencana dari pemerintah Timor Leste untuk 

melakukan pembangunan ‘supply base’ di Suai (yang berdekatan dengan Darwin, 

Australia), pembangunan oil rifenary (pengelolaan kilang minyak) di daerah 

Betano, dan pabrik gas (LNG) di Beaco. Dengan adanya fasilitas pendukung 

pengelolaan minyak di Timor Leste, maka akan banyak mendatangkan para 

investor dan pekerja asing, dan tentunya mobilitas mereka dari Timor Leste ke 

luar-negeri dan kembali ke Timor Leste, akan menjadikan peluang Bayu Buana 

untuk menjual tiket penerbangan internasional lanjutan (international connecting 

flights dari Denpasar, Singapore, dan Darwin).      
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Oleh karenanya, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Bayu Buana dapat bersaing dengan agen perjalanan lokal 

setelah mereka mendapatkan akreditasi dari IATA? 

2. Bagaimana Bayu Buana dapat memanfaatkan peluang pasar di Suai 

dan distrik-distrik lainnya di Timor Leste? 

 1.2.2.  Pembatasan Masalah  

Sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis melalui VIP Travel Agent, terhadap faktor internal 

Bayu Buana yang mempengaruhi usaha penjualan tiket di Timor Leste; 

2. Melakukan analisis melalui VIP Travel Agent, terhadap faktor 

eksternal industri yang mempengaruhi usaha penjualan tiket Bayu 

Buana di Timor Leste. 

1.2.3  Tujuan Penelitian  

Sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana caranya Bayu Buana dapat bersaing dengan 

agen perjalanan lokal setelah mereka mendapatkan akreditasi dari 

IATA. 

2. Mengetahui bagaimana caranya Bayu Buana memanfaatkan peluang 

pasar di Suai dan distrik-distrik lainnya di Timor Leste; 

1.2.4.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Bagi peneliti dan lembaga pendidikan, dapat menambah pengetahuan, 

wawasan dan bahan kepustakaan yang ada. 

2. Memberikan masukan bagi dunia usaha, khususnya industri 

penerbangan di Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dan 

perdagangan bebas. 

1.2.5  Sistematika Penulisan  

 Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibagi menjadi beberapa bab 

dengan materi masing-masing: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab II ini menjelaskan teori-teori yang mendasari dan berhubungan 

dengan pembahasan penelitian ini dan penelitian terdahulu, yang akan digunakan 

sebagai dasar dalam menganalisa. Teori yang akan digunakan diambil dari 

literatur yang ada, baik dari perkuliahan, maupun dari sumber lain. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab III dijelaskan metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

dan analisis yang digunakan untuk membuat formulasi strategi, yakni tahapan 

awal (pertama) adalah melakukan pengamatan (scanning) terhadap faktor-faktor 

eksternal dan internal, dan kemudian memetakannya melalui IFE Matrix dan EFE 

Matrix. Tahapan selanjutnya adalah menganalisa kombinasi antara faktor-faktor 
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eksternal dan internal dengan melakukan analisa SWOT, SPACE, CPM, IE, dan 

Grand Strategy Matrixs. Tahapan ketiga (terakhir dalam suatu formulasi strategi) 

adalah melakukan analisa QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix), yakni 

melakukan analisa kuantitatif terhadap alternatif rencana strategi untuk 

menentukan pilihan strategi mana yang paling efektif. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 Bab IV memaparkan gambaran umum obyek penelitian dan hasil analisa 

atas semua informasi dan data dengan mengacu pada landasan teori dan hasil 

observasi yang diperoleh, serta hasil evaluasi yang diharapkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil seluruh pembahasan dan memberikan saran-saran yang berkenaan 

dengan pembahasan masalah.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 
2.1.1. Pengertian Manajemen Strategi 

Manajemen Strategi dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk 

memformulasikan, menerapkan dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-

fungsional (cross-functional) yang memungkinkan suatu organisasi mencapai 

tujuannya (Fred R. David, Strategic Management, 1999). Manajemen Strategi dapat 

pula didefinisikan sebagai kumpulan keputusan dan tindakan manejerial yang 

menentukan kinerja jangka panjang dari suatu perusahaan.  Termasuk didalamnya 

analisa lingkungan internal dan eksternal, formulasi strategi, strategi implementasi, 

dan evaluasi dan kontrol (J.  David Hunger, Essentials of Strategic Management, 

2001). Pemahaman manajemen strategi oleh karenanya menekankan evaluasi 

terhadap peluang-peluang dan ancaman-ancaman, dan kekuatan-kekuatan dan 

kelemahan-kelemahan suatu perusahaan yang biasa disebut SWOT (Strength, 

Weakneses, Opportunity, Threat).     

Manajemen strategi pada awalnya dikenal dengan sebutan Kebijakan Bisnis 

(Business Policy) yang mencakup topik-topik seperti rencana jangka panjang dan 

strategi.  Kebijakan Bisnis memberikan penekanan kepada orientasi manajemen 

umum dan cenderung melihat kedalam perusahaan, khususnya hubungan aktifitas-

aktivitas fungsional.  Manajemen strategi sebagai suatu bidang studi mencakup 

Kebijakan Bisnis dengan penekanan pada strategi dan lingkungan.  Oleh karenanya 

Analisis dan Perencanaan..., Elvin Vittorio, Ma.-IBS, 2011



Manajemen Strategi mengantikan Kebijakan Bisnis sebagai julukan yang lebih 

disukai untuk bidang studi ini. 

 

2.1.2. Proses Manajemen Strategi 

Dalam persaingan bisnis, maka perusahaan harus melakukan suatu pemilihan 

strategi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keunggulan bersaing atau 

mempunyai daya saing strategis. Hal ini dilakukan dengan merumuskan dan 

mengimplementasikan suatu strategi penciptaan nilai (value creating strategy). Pada 

pelaksanaannya, dengan menciptakan ‘suatu nilai’, maka suatu perusahaan  akan 

mempuyai keunggulan bersaing (competitive advantage) (Hitt, Ireland & Hoskisson, 

Strategic Management, 2001). Selanjutnya, dengan mencapai daya saing strategis dan 

dapat mempertahankannya, maka bisnis akan dapat berlanjut (exist) dengan meraih 

hasil (laba) diatas rata-rata para pesaingnya (above average return), sebaliknya bila 

suatu perusahaan ternyata telah gagal untuk mengungguli para pesaingnya, maka 

hanya akan mendapat laba yang tidak sesuai harapan dari investor. Investor 

selanjutnya akan membandingkan dengan investasi lainnya dengan harapan resiko 

yang lebih rendah dan harapan hasil usaha (return) yang lebih menguntungkan. 

Suatu Proses Manajemen Strategis dapat diartikan sebagai suatu paket 

komitmen, keputusan dan langkah yang diperlukan oleh perusahaan untuk memiliki 

daya saing strategis dan menghasilkan laba di atas rata-rata. 
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Proses Manajemen Strategi dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2-1 

Strategic Management Process 

 

 

Input strategis berasal dari analisa Lingkungan Internal dan Eksternal (IE 

Analysis), yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi yang efektif dan efisien dalam  

penerapannya. Karena, langkah strategi yang efektif dan efisien merupakan prasyarat 

untuk mencapai daya saing strategis dan menghasilkan laba di atas rata-rata. 
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Untuk menentukan suatu input strategis sebagai masukan dalam menentukan 

langkah strategis, maka terdapat dua model pendekatan yang mempunyai penekanan 

yang berbeda yaitu (Hitt, Ireland & Hoskisson, Strategic Management, 2000): 

1. Model pertama menyatakan bahwa Lingkungan Eksternal sebagai penentu yang 

utama dalam menentukan langkah strategis perusahaan (sering disebut sebagai I/O 

Model) 

2. Model kedua menyatakan bahwa sumber daya dan kemampuan yang unik dari 

suatu perusahaan merupakan sarana yang utama untuk memiliki daya saing 

strategis. Atau Lingkungan Internal perusahaan merupakan penentu utama dari 

strategi-strateginya (Resources Based Model) 

Dari dua pendekatan ini tersirat bahwa kesuksesan perumusan dan penerapan 

strategi dipengaruhi oleh faktor Eksternal maupun Internal perusahaan tersebut. 

Berdasarkan analisa Lingkungan Eksternal maupun Internal, akan diperoleh informasi 

yang dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan strateginya dan mengembangkan 

Strategic Intent dan Strategic Missionnya. Seperti terlihat dari gambar di atas bahwa 

Strategic Intent dan Strategic Mission mempengaruhi perumusan strategi dan langkah 

penerapannya. 

Kini sebagai dampak dari kemajuan teknologi dan era pasar bebas 

(globalisasi) maka perusahaan dituntut merumuskan suatu strategi bersaing untuk 

mengantisipasi persaingan yang semakin ‘deras’ (intents).   

- Perubahan Teknologi, perubahan dan penyebaran teknologi yang sangat cepat 

pada sektor teknologi informasi dan komunikasi; 

- Pasar Bebas, di mana manusia, barang, jasa serta ide yang bebas berpindah tanpa 

dibatasi oleh batas geografi – telah memberikan kesempatan baru yang muncul di 

pasar global, menyebabkan pasar dan industri yang makin bersifat internasional. 
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Sekarang kita melihat dua model pendekatan yang dipakai untuk memperoleh Input 

Strategis: 

1. I/O Model (Industrial Organization Model) : 

Dalam model pendekatan ini disebutkan bahwa kesuksesan dari pemilihan 

strategi perusahaan ditentukan oleh lingkungan eksternalnya, sehingga dapat 

menghasilkan laba di atas rata-rata. Model ini lebih berfokus pada struktur 

industrinya maupun lingkungan eksternal daripada karakteristik internal 

perusahaan. Dalam menganalisa model ini maka digunakan Five Forces dari 

Porter sebagai tool, di mana daya saing  dari perusahaan merupakan fungsi dari    

5 (lima) kekuatan yaitu:  Pemasok (Supplier), Pembeli (Buyer), Persaingan 

Industri Sejenis (Competitation Among Rivalry), Produk Pengganti (Substitute 

Product), dan Potensi Masuknya Pendatang Baru (Entry Barier).  Model ini 

menyebutkan bahwa keuntungan bisa mencapai di atas rata-rata bila perusahaan 

berhasil melakukan suatu Cost Leadership (biaya lebih rendah dari kompetitor) 

dan Differentiation Strategy (pembeli mau membayar harga mahal / premium 

untuk suatu produk). 

Langkah yang dilakukan dalam model ini adalah sebagai berikut: 

- Pelajari Lingkungan Eksternal (umum, industri, persaingan) 

- Identifikasi industri yang menghasilkan laba di atas rata-rata ( yang atraktif) 

- Pilih strategi yang sesuai dengan industri tersebut 

- Bangun asset, skill, sistem yang diperlukan bagi strategi yang dipilih 

- Gunakan kekuatan perusahaan (asset dan skill) untuk penerapan strategi 

tersebut 
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2. Resources Based Model 

Dalam model ini disebutkan bahwa kesuksesan dari suatu perusahaan untuk 

memperoleh laba di atas rata-rata paling banyak ditentukan oleh karakteristik yang 

ada di dalam perusahaan tersebut. Model ini mempunyai asumsi bahwa setiap 

organisasi mempunyai sumber daya dan kemampuan yang unik sehingga dapat 

menyusun suatu strategi dan merupakan sumber dari pendapatannya (Hitt, Ireland 

& Hoskisson, Strategic Management, 2000). Model ini berfokus bagaimana 

membangun dan mengembangkan sumber daya dan kemampuannya sehingga sulit 

ditiru oleh kompetitornya. Sumber daya dan kemampuan yang dapat membawa 

perusahaan mempunyai keunggulan bersaing yang berkesinambungan antara lain 

harus mempunyai syarat berharga, langka, tidak dapat ditiru dan tidak dapat 

digantikan. Apabila keempat kriteria tersebut terpenuhi, maka sumber daya 

maupun kemampuan tersebut dapat menjadi kompetensi inti dan berlaku sebagai 

dasar dari keunggulan bersaing perusahaan dalam pencapaian daya saing strategis 

dan kemampuannya mendapatkan laba di atas rata-rata. Pada perjalannya suatu 

perusahaan harus selalu mengembangkan  dan menyesuaikan kompetensinya 

seiring dengan perkembangan waktu. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh model ini adalah: 

- Identifikasi sumber daya perusahaan. Pelajari Kekuatan dan Kelemahan 

perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya 

- Tentukan kemampuan perusahaan untuk melakukan lebih baik dari pesaing / 

kompetitor 

- Bangun kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing 

- Pilih industri yang dapat dikelola dengan sumber daya dan kemampuan 

perusahaan serta kompetensi intinya 
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- Rumuskan dan terapkan strategi untuk mendapatkan laba di atas rata-rata 

Hasil dari kedua input strategis tersebut dipakai sebagai informasi dalam 

penyusunan Strategic Intent dan Strategic Mission. Keduanya berhubungan dengan 

daya saing strategis. 

Strategic Intent adalah pendayagunaan sumber daya internal, kemampuan serta 

kompetensi inti perusahaan untuk mewujudkan / menyempurnakan tujuan perusahaan 

dalam lingkungan bersaing (Hitt, Ireland & Hoskisson, Strategic Management, 2000). 

Strategic Intent berfokus pada internal perusahaan, yang berhubungan dengan sumber 

daya, kemampuan dan kompetensi inti yang dapat digunakan suatu perusahaan 

sebagai dasar langkah-langkah strategisnya. Strategic Intent mencerminkan apa yang 

mampu dilakukan perusahaan sebagai hasil kompetensi intinya dan cara unik yang 

dapat digunakan untuk dapat mengembangkan keunggulan bersaing dan mendapatkan 

laba di atas rata-rata yang berkesinambungan. Sedangkan Strategic Mission 

merupakan aplikasi dari Strategic Intent dengan fokus eksternal. Strategic Mission 

merupakan pernyataan tujuan unik perusahaan dan lingkup operasinya dalam hal 

produk dan pemasaran (Hitt, Ireland & Hoskisson, Strategic Management, 2000). 

Suatu Strategic Mission memberikan deskripsi umum dari produk yang harus 

diproduksi dan pasar yang akan dilayani dengan menggunakan kompetensi intinya. 
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2.1.3. Analisa Lingkungan 

 
2.1.3.1  Lingkungan Eksternal 

Kondisi lingkungan eksternal memainkan peranan sangat penting dalam 

mempengaruhi keberhasilan pemasaran dari suatu produk atau jasa. Kondisi 

lingkungan yang dihadapi perusahaan saat ini berbeda dengan kondisi di masa lain. 

Banyak perusahaan saat ini bersaing di pasar global, bukan lagi di pasar domestik 

saja. Perubahan teknologi dan peningkatan kemampuan untuk memperoleh serta 

mengolah informasi menuntut pelaksanaan dan tanggapan bersaing yang lebih tepat 

waktu serta efektif.  Perubahan sosiologis yang cepat yang terjadi di banyak negara, 

mempengaruhi ketenaga-kerjaan, di samping sifat produk yang diingini konsumen 

semakin bervariasi. Kebijakan dan hukum yang digariskan pemerintah mempengaruhi 

pilihan perusahaan mengenai di mana dan bagaimana perusahaan akan berusaha dan 

bersaing. Perusahaan harus waspada dan menyadari dampak dari kenyataan 

lingkungan, sehingga dapat menjadi pelaku dalam persaingan yang efektif dalam 

perekonomian global. Dalam organisasi yang bersaing secara strategis, orang akan 

mencari pola yang dapat membantu mereka mengerti lingkungan eksternal mereka, 

yang mungkin berbeda dari apa yang mereka perkirakan – untuk dapat  mengerti 

mengenai posisi bersaing perusahaannya secara tepat dan akurat. Pengetahuan 

mengenai lingkungan perusahaannya akan dijadikan masukan untuk meningkatan 

posisi bersaing perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi, serta memenangkan 

persaingan dalam pemasaran suatu produk perusahaan. 
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Lingkungan Eksternal dapat dibagi menjadi dua komponen utama (Hitt, Ireland & 

Hoskisson, Strategic Management, 2000) yaitu :  

- Lingkungan Umum: mencakup elemen dalam masyarakat luas yang dapat 

mempengaruhi suatu industri dan perusahaan di dalamnya. Elemen-elemen 

tersebut dikelompokkan menjadi beberapa segmen lingkungan sebagai berikut: 

- Demografis, besarnya populasi, struktur usia, distribusi geografis, komposisi 

etnis, distribusi pendapatan; 

- Ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, defisit / surplus neraca 

perdagangan, defisit / surplus anggaran, tingkat simpanan pribadi / investasi, 

produk domestik bruto; 

- Politis dan Hukum, hukum anti trust, hukum perpajakan, filosofi deregulasi, 

hukum pelatihan tenaga kerja, kebijakan dan filosofi pendidikan; 

- Sosial Budaya, wanita dalam angkatan kerja, variasi dalam angkatan kerja, 

perilaku atas kualitas kerja, pertimbangan mengenai lingkungan, pergeseran 

dalam preferensi kerja dan karir, pergeseran preferensi, mengenai karakteristik 

produk dan jasa; 

- Teknologi, inovasi produk, inovasi proses, aplikasi pengetahuan, fokus pada 

biaya penelitian, pengembangan yang didukung pemerintah maupun swasta, 

teknologi komunikasi baru; 

- Global, kejadian politik yang penting, pasar global yang kritis, negara industri 

yang baru, perbedaan atribut kebudayaan dan institusi. 

- Lingkungan Industri: yaitu sekelompok faktor yang mempengaruhi suatu 

perusahaan dan langkah serta tanggapan bersaingnya. Model yang dikembangkan 

oleh Michael Porter (seperti pada Gambar 2-2) menyebutkan ada Lima Kekuatan 

yang mempengaruhi kompetisi dalam lingkungan industri yaitu:  
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- Ancaman pendatang baru, produsen baru dapat mengancam dan 

membahayakan perusahaan-perusahaan yang telah ada. Produsen baru yang 

menghasilkan kapasitas produksi tambahan akan menekan agar biaya bagi 

pembeli menjadi rendah, yang mengakibatkan turunnya penjualan dan laba 

bagi seluruh perusahaan dalam industri tersebut. Hadirnya pesaing baru 

tersebut dapat mendorong perusahan-perusahaan yang ada menjadi lebih 

efektif dan efisien serta belajar bagaimana bersaing dalam dimensi baru. 

Tetapi perusahaan yang ada umumnya selalu mencoba untuk mengembangkan 

rintangan bagi produsen baru. Pelaku industri yang ada akan melindungi 

profitabilitas mereka dengan rintangan untuk masuk.  Beberapa jenis rintangan 

untuk masuk yang cukup signifikan:  

- Skala Ekonomis, produsen baru akan mengalami kesulitan apabila 

pesaingnya yang ada saat ini memiliki skala ekonomis. Produsen baru 

dengan skala kecil akan mengalami kerugian secara biaya. Akan tetapi 

produsen baru dengan skala besar akan mengundang reaksi keras dari 

perusahaan yang telah ada; 

- Diferensiasi Produk, konsumen menyadari bahwa produk suatu 

perusahaan adalah unik, sehingga bisa menghasilkan konsumen yang loyal 

dan memiliki pengenalan produk yang kuat. Produsen baru harus 

mengalokasikan sumber daya dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu 

panjang untuk menyaingi loyalitas konsumen pada produk yang telah ada; 

- Kebutuhan Modal, bersaing dalam industri baru membutuhkan investasi 

dari sumber daya perusahaan. Selain fasilitas fisik, modal yang dibutuhkan 

untuk persediaan, kegiatan pemasaran dan fungsi bisnis penting lainnya; 
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- Biaya peralihan, biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk berpindah 

dari satu pemasok (produsen) ke pemasok lain. Produsen baru harus 

menawarkan, baik harga yang lebih rendah maupun produk dengan 

kualitas lebih baik untuk memikat pembeli. 

- Akses kedalam saluran distribusi, produsen yang ada telah 

mengembangkan cara efektif dalam mendistribusikan produknya dan terus 

dipelihara. 

- Kekuatan posisi pemasok, pemasok dapat menaikkan harga dan mengurangi 

mutu produk yang dijual kepada perusahaan yang sedang bersaing dalam suatu 

industri. Apabila perusahaan tidak dapat menutup peningkatan biaya yang 

terjadi melalui struktur harganya, maka profitabilitasnya akan berkurang 

akibat tindakan pemasok; 

- Kekuatan posisi pembeli, pembeli lebih suka membeli produk dengan harga 

serendah mungkin. Pembeli juga akan menuntut kualitas yang lebih tinggi, 

pelayanan yang lebih baik. Sementara perusahaan akan berusaha untuk 

memaksimumkan pengembalian atas investasi mereka; 

- Ancaman produk pengganti, setiap perusahaan akan berusaha menyaingi 

perusahaan lain yang menghasilkan produk pengganti yaitu produk yang 

memberikan layanan dan fungsi yang sama atau mirip; 

- Persaingan antar perusahaan, perusahaan bersaing secara aktif satu dengan 

lainnya untuk mencapai daya saing strategis dan laba yang tinggi. Dalam 

melakukan analisa pesaing terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yakni 

merumuskan tujuan masa depan, strategi saat ini, asumsi yang digunakan, dan 

mengetahui kemampuan dari pesaing tersebut.  
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     GAMBAR 2-2 

 FIVE FORCES MODEL 

 

2.1.3.2  Lingkungan Internal  

Melalui analisa lingkungan internal (seperti ilustrasi pada Gambar 2-3), maka 

perusahaan dapat menentukan apa yang dapat dilakukannya, yaitu tindakan yang 

dimungkinkan oleh sumber daya, kemampuan dan kompetensi inti yang dimilikinya. 

Dalam lingkungan yang bersaing secara global, sumber keunggulan bersaing 

tradisional seperti biaya tenaga kerja, biaya modal dan bahan baku tidaklah efektif. 

Sangat penting di dalam mempelajari lingkungan internal perusahaan adalah, 

merumuskan bagaimana peranan yang dimainkan oleh sumber daya, kemampuan dan 

kompetensi inti dalam pengembangan keunggulan bersaing yang berkesinambungan, 

serta penerapan strategi perusahaan. Termasuk juga bagaimana mengidentifikasi dan 

mengevaluasi sumber daya, kemampuan dan kriteria yang digunakan dalam memilih 

kompetensi inti perusahaan dari antara kemampuan yang dimilikinya.  

Komponen dalam analisa Lingkungan Internal adalah: 

- Sumber Daya, yang merupakan input proses produksi dari perusahaan seperti 

barang modal, kemampuan pekerja, paten, keuangan, serta manajer yang berbakat. 

Threat of
New Entrants

Bargaining Rivalry Among Bargaining
Power of Competing Firms Power of
Supplier in Industry Buyers

Threat of
Substitute
Product

Sumber : Michael Porter
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Oleh karenanya, penciptaan keunggulan bersaing yang berkesinambungan harus 

melalui integrasi dari beberapa sumber daya – sumber daya berwujud (tangible), 

dan  sumber daya tak berwujud (intangible). 

- Kemampuan, yang mencerminkan kapasitas perusahaan dengan menggunakan 

sumber daya yang terintegrasi untuk mencapai apa yang diharapkan. Kemampuan 

akan muncul dari proses interaksi yang kompleks dari waktu ke waktu terhadap 

sumber daya yang ada baik yang berwujud maupun tak berwujud; 

- Kompetensi Inti, yaitu sumber daya dan kemampuan yang merupakan sumber 

keunggulan bersaing perusahaan yang berkesinambungan terhadap pesaingnya. 

Keunggulan bersaing yang berkesinambungan akan dihasilkan dari:  

1. Kemampuan yang bernilai; 

2. Langka; 

3. Tidak dapat ditiru dengan sempurna, dan; 

4. Tidak dapat digantikan.  

Oleh karenanya, kemampuan yang tidak memenuhi kriteria tersebut bukanlah 

kompetensi inti. 

 
GAMBAR 2-3 

COMPONENT OF INTERNAL ANALYSIS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : (Hitt, Ireland & Hoskisson, Strategic Management, 2001)  
 
 

Strategic
Competitiveness

Competitive
Discovering Advantage

Core
Core Competencies

Competencies
Capabilities

Resources
- Tangible Four Criteria Value
- Intangible of Sustainable Chain

Advantages Analysis
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2.1.4 Dasar Penentuan Bobot 

 
 Berdasarkan uraian untuk menentukan suatu skala perioritas pada rujukan  

“User Guide for the Priority Rating Scale” oleh New and Brunswick-Health and 

community service tahun 1997 (hal. 27 – ww.gnb.ca/0383/pdflibrary-

e/PRSUserGuide_E.pdf.). Dijelaskan sebagai berikut: 

 

  

 Skala prioritas ini mempunyai lima (5) bobot penilaian, dimulai dengan nilai   

1 untuk menyatakan suatu ‘pengaruh yang sangat kecil’; nilai 2 untuk menyatakan 

suatu ‘pengaruh yang kecil’; nilai 3 untuk menyatakan suatu ‘pengaruh yang sedang’; 

nilai 4 untuk menyatakan nilai ‘pengaruh yang besar’ dan nilai 5 untuk menyatakan 

suatu ‘pengaruh yang sangat besar’. 

 Berdasarkan rujukan teori diatas, maka untuk menentukan suatu bobot 

penilaian, penulis melakukannya dengan menentukan skala prioritas sebagai berikut: 

1. Mencari nilai rata-rata untuk masing-masing faktor yang akan diberikan 

bobotnya. Misalkan, ada sepuluh (10) faktor, maka setiap faktor diberi bobot 

10%. Jadi jumlah bobot semua faktor adalah 100%; 

2. Selanjutnya, bobot diatas 10% menunjukan suatu kenaikan skala perioritas. 

Sebaliknya bobot dibawah 10% menunjukan suatu penurunan skala perioritas;  

3. Sesuaikan nilai setiap bobot berdasarkan skala perioritas, dan pastikan bahwa 

total semua bobot sama dengan 100%. 

 Implementasi pembobotan nilai faktor-faktor dimaksud, terdapat pada analisis 

matrix IFE, EFE, CPM, dan QSPM.  
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2.2. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran penulis buat berdasarkan tinjauan pustaka untuk 

manganalisi dan memecahkan masalah penelitian ini. Seperti disajikan pada gambar 

di bawah ini (Gambar 2-3), maka suatu organisasi bisnis menetapkan misinya dalam 

rangka mewujudkan visi perusahaan. Kemudian berdasarkan visi dan misi perusahaan 

diformulasikan suatu strategi, yang kali ini adalah suatu strategi pemasaran Bayu 

Buana di Timor Leste.  Selanjutnya, penulis melakukan analisis terhadap faktor-faktor 

eksternal dan internal, melakukan analisis SWOT, dan memberikan usulan strategi 

pemasaran yang sesuai dengan visi dan misi Bayu Buana.    

 
 

Gambar 2-4 

KERANGKA PEMIKIRAN 
 
 

 
 
 
 

 
       

Visi dan Misi Bayu 
Buana 

Strategi Pemasaran 
saat ini untuk 
Timor Leste 

Analisa faktor-
faktor  eksternal 

dan internal  
Analisa SWOT 

Usulan strategi 
pemasaran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN   

 

3.1. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah aktifitas penjualan tiket oleh Bayu Buana di Timor Leste yang 

dilakukan melalui VIP Travel Agent, Lda, yang berkantor di Hotel Timor, Rua Martires dos 

Patriai, Dili, Timor Leste (Phone + 670 3322951; Email vip_travelagent@yahoo.com). 

Penelitian penulis lakukan selama dua minggu di kantor VIP Travel Agent pada bulan Mei 2011, 

kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui sarana telepon dan email dengan Pak Putra 

(manajer VIP Travel Agent), kemudian pertemuan dengan Bu Anita di Bali (wakil pimpinan 

cabang Bayu Buana Bali) pada bulan Juli 2011, dan komunikasi melalui email dengan Pak Sofal 

(wakil manajer keuangan) mengenai data penjualan Bayu Buana di Timor Leste untuk kurun 

waktu 2008 sampai dengan 2010. Penelitian ini penulis lakukan sebagai suatu studi kasus, yakni  

terhadap aktifitas penjualan tiket Bayu Buana di Timor Leste melalui salah satu agennya di Dili 

– VIP Travel Agent, Lda.      

  

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Data primer penulis dapatkan langsung dari VIP Travel Agent, dan juga dari Bayu 

Buana unit cabang di Bali selama penulis melakukan penelitian dari bulan Mei 2011 sampai 

dengan bulan Agustus 2011. Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan pengamatan 

langsung terhadap aktifitas penjualan tiket oleh VIP Travel Agent, yang penulis lakukan selama 

dua minggu pada bulan Mei 2011, penulis juga melakukan pengamatan di pelabuhan udara Dili. 
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Kemudian melakukan diskusi dan validasi data dengan manajer VIP Travel Agent, yang 

dilanjutkan selama kurun waktu dari Mei 2011 sampai dengan Agustus 2011, hal yang sama 

penulis lakukan dengan wakil manajer Bayu Buana di Bali, dengan Bu Anita dan Pak Sofal. 

Untuk data pendukung (data sekunder) penulis peroleh dari website resmi pemerintah Timor 

Leste, yakni kementerian keuangan, perdagangan dan parawisata, perminyakan, dan juga website 

World Bank untuk Timor Leste.   

 

3.3. Metode Analisis Data  

Metode analisis adalah diskriptif kualitatif, yakni terhadap hasil pengamatan dilakukan 

analisis sesuai dengan pendekatan yang akan penulis uraikan di bawah ini, untuk dapat diambil 

suatu kesimpulan terhadap masalah yang dihadapi dan memberikan sarannya. Berikut tahapan 

dan keterangan analisis yang akan penulis lakukan.     

 
3.3.1 IFE Matrix 

Internal Factor Evaluation (IFE) matrix adalah pendekatan (alat) untuk mengevaluasi 

kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan suatu fungsi di dalam perusahaan. IFE matrix juga 

menjadi suatu dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan diantara keduanya 

(kekuatan dan kelemahan). IFE matrix bersama dengan External Factor Evaluation (EFE) matrix 

adalah suatu pendekatan yang tepat untuk dapat digunakan mengevaluasi bagaimana keadaan 

suatu perusahaan terhadap faktor-faktor yang diidentifikasikan sebagai kekuatan dan 

kelemahannya. 

Berikut adalah tahapan yang dilakukan dalam melakukan mempersiapkan suatu IFE 

matrix: 
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Faktor-faktor utama,  lakukan evaluasi internal untuk mengidentifikasikan kekuatan-

kekuatan dan kelemahan-kelemahan didalam  semua area pada perusahaan. Sebaiknya kita 

mengidentifikasi sekitar 10 sampai 20 faktor-faktor internal. Pertama, kita membuat daftar dari 

faktor-faktor yang kita identifikasikan sebagai kekuatan dan kelemahan. Sangatlah bijaksana 

untuk mengutarakan secara spesifik dan seobjektif mungkin. Kita dapat menggunakan 

prosentase, rasio, dan angka pembanding; 

Bobot, tentukan bobot untuk masing-masing faktor daripada kekuatan-kekuatan dan 

kelemehan-kelemahan. Bobot yang kita berikan menunjukan besaran kepentingan dari setiap 

faktor. Nil berarti tidak penting dan 100% mengisyaratkan sangat penting. Setelah semua faktor 

diberikan bobotnya masing-masing, pastikan bahwa penjumlahan semua bobot sama dengan 

100%. Bobot yang kita berikan untuk setiap faktor menyatakan hubungan kepentingan dari 

setiap faktor untuk keberhasilannya di dalam suatu industri; 

Nilai, berikan nilai dari angka 1 sampai dengan 4. Angka 1 berarti ‘kelemahan-nya’ 

sangat signifikan, sedangkan angka 2 berarti sedang-sedang saja; angka 3 berarti ‘kekuatannya’ 

sedang-sedang saja, sedangkan angka 4 berarti kekuatannya sangat signifikan. Jadi, ‘kekuatan’ 

harus diisi dengan angka 3 atau 4; sedangkan, ‘kelemahan’ dengan angka 1 atau 2; 

Perkalian, setelah kitan memberikan bobot dan nilai, maka selanjutnya kalikan setiap 

bobot dengan nilainya untuk mendapatkan ‘skor’ untuk setiap faktor;   

Penjumlahan, langkah terakhir untuk membuat IFE matrix adalah menjumlahkan setiap 

skor untuk masing-masing faktor untuk mendapatkan total skor untuk perusahaan yang kita 

evaluasi. Apabila total skor dibawah 2.5, maka hal ini mengisyaratkan suatu ‘kelemahan’ 

perusahaan; skor diatas 2.5 mengisyaratkan suatu posisi kekuatan internal dari perusahaan. 
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Tabel 3-1 

IFE matrix 

 Kekuatan Internal  Bobot Nilai Skor 
1. Rute penerbangan internasional lengkap 
2. Ketersedian banyak pesawat   
3. Reputasi yang baik 
4. Akses yang dekat dengan airport 
5. Management team yang handal 
6. Cash flow yang solid 
7. Karyawan yang loyal 
8. Kemudahan untuk pendanaan 
9. Reputasi keluhan pelanggan minimal 
10. Rasio keuangan yang solid 
Kelemahan Internal 

10% 
12% 
4% 
8% 
4% 
5% 
4% 
3% 
4% 
5% 

 
 

4 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
 

0.40 
0.48 
0.12 
0.32 
0.12 
0.15 
0.12 
0.12 
0.12 
0.20 

1.  Pasar yang jenuh  
2.  Rentan terhadap perubahan harga minyak 
3.  Sedikit diversifikasi produk 
4.  Tidak mempunyai partner yang handal 
5.  Akses yang terbatas ke pasar internasional  

10% 
15% 
8% 
4% 
4% 

 

1 
2 
2 
1 
1 

0.1 
0.3 

0.16 
0.4 
0.4 

 

 100%  2.79* 

 
                  *) Mengisyaratkan perusahaan mempunyai kekuatan internal diatas rata-rata industri   
 
                  Sumber:  http://www.maxi-pedia.com/IFE+matrix+external 
 

3.3.2 EFE Matrix 

External Factor Evaluation matrix adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi situasi 

bisnis terkini. EFE matrix adalah suatu alat yang baik untuk menggambarkan dan 

memperioritaskan kesempatan dan ancaman yang dihadapi oleh suatu perusahaan. 

Langkah-langkah untuk mempersiapkan EFE matrix pada dasarnya sama dengan IFE 

matrix hanya saja faktor-faktor yang dikemukakan adalah berkenaan dengan faktor external, 

yakni kesempatan dan kelemahan. Sperti pada IFE matrix hasil penjumlahan skor 

mengisyaratkan suatu posisi kompetisi perusahaan terhadap industri sejenis, hanya saja 

menyangkut kemapuannya untuk ‘menjawab’ faktor-faktor eksternal, dimana angka kisaran 

dibawah 2.5 mengisyaratkan suatu ‘kelemahan’ dan angka diatas 2.5 mengisyaratkan ‘kekuatan’ 

(kesiapan) untuk menjawab tantangan eksternal.     
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Berikut Table 3-2 

EFE matrix 

Kesempatan  Bobot Nilai Skor 
1. Konsolidasi Indunstri 
2. Peningkatan permintaan jasa penerbangan    
3. Peningkatan hubungan diplomatik 
4. Masuknya maskapai penerbangan baru   
5. Pembangunan airport baru 

Ancaman  
1. Keuntungan menurun 
2. Peraturan pemerintah yang belum kondusif 
3. Kenaikan harga bahan bakar 
4. Kenaikan pajak  
5. Kelesuan ekonomi 

11% 
12% 
10% 
8% 
16% 

 
 

10% 
5% 
8% 
5% 
15% 

 

4 
3 
2 
4 
3 
 
 

1 
3 
2 
2 
1 

0.44 
0.36 
0.20 
0.32 
0.48 

 
 

0.10 
0.15 
0.16 
0.10 
0.15 

    

 100%  2.46* 

 
                  *) Mengisyaratkan perusahaan mempunyai sedikit kelemahan terhadap kemampuan rata- 
                      rata untuk menjawab faktor-faktor eksternal 
    
                     Sumber: http://www.maxi-pedia.com/EFE+matrix+external  
 
 
 
  

3.3.3 CPM matrix 

Competitive Profile Matrix (CPM) adalah suatu alat manajemen yang strategis yang 

digunakan untuk mengidentifikasikan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari suatu 

perusahaan dalam hubungannya dengan posisi strategis dari perusahaan kompetitor. Berdasarkan 

hasil perbandingan ini, perusahaan dapat melakukan suatu strategi yang ofensif atau defensif. 

Sangatlah penting untuk diingat bahwa pengertian bobot dan skor bobot adalah sama diantara 

EFE (external factor evaluation) dan CPM (competitive profile matrix).  

Perbedaan diantara EFE dan CPM 

Berikut adalah beberapa hal penting berkenaan dengan perbedaan diantara EFE (external 

factor evaluation) dan CPM (competitive profile matrix). 

1. Pada CPM, kritikal sukses faktor termasuk internal dan eksternal isu; 
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2. Pada evaluasi eksternal faktor (EFE), kritikal sukses faktor dikelompokan dalam 

kesempatan dan ancaman, namun pengelompokan ini tidak dilakukan pada 

competitive profile matrix; 

3. Pada  evaluasi eksternal faktor, total bobot skor dari suatu perusahaan tidak dapat 

dibandingkan dengan total bobot skor dari perusahaan pesaing, sedangkan hal ini 

dapat dilakukan pada competitive profile matrix. 

  Langkah-langkah yang dilakukan dalam mempersiapkan CPM: 

1. Pada kolom pertama, daftarkan semua faktor kunci kesuksesan dari  suatu 

industri, biasanya sekitar 6 sampai dengan 10; 

2. Pada kolom kedua, daftarkan bobot dari setiap faktor dimulai dari 0 untuk yang 

tidak penting sampai dengan 1 untuk yang penting sekali. Bobot yang lebih besar 

harus diberikan kepada faktor-faktor yang mempunyai pengaruh lebih besar pada 

keberhasilan suatu perusahaan. Jumlah dari bobot harus sama dengan 1;  

3. Berikan suatu nilai (dari 1 sampai dengan 4) untuk semua perusahaan yang 

sedang dianalisa. Nilai 1 berarti mempunyai kelemahan yang signifikan, nilai 2 

berarti terdapat sedikit kelemahan. Selanjutnya, nilai 3 berarti terdapat sedikit 

‘kekuatan’, dan nilai 4 berarti terdapat kekuatan yang signifikan. Dengan 

demikian, ‘kelemahan’ harus diisi nilai 1 atau 2, sedangkan ‘kekuatan’ dengan 

nilai 3 atau 4; 

4. Hitung masing-masing skor dengan mengalikan bobot dengan nilai; 

5. Ketahui total skor untuk setiap perusahaan dengan menjumlahkan setiap skor 

masing-masing perusahaan.    
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Tabel 3-3 

Competitive Profile Matrix untuk Dell computer  

 

           http://www.maxi-pedia.com/CPM+matrix+external 

 

Pada contoh di atas, CPM menunjukan bahwa total skor dari Dell adalah lebih tinggi 

dari Gateway dan Apple, yang berarti Dell mempunyai posisi kompetisi yang paling kuat. Di 

lain pihak, Apple mempunyai posisi kompetisi yang paling tidak menguntungkan karena total 

skornya berada dibawah Dell dan Gateway. 

 

3.3.4 Analisa Situational (SWOT) 

Berdasarkan kombinasi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dari suatu 

perusahaan, akan diperoleh empat strategi yang dapat dipergunakan oleh perusahaan tersebut 
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untuk menghadapi lingkungan usahanya. Keempat strategi tersebut adalah (Hunger & Wheelen, 

Strategic Management, 2001).   

1. Strategi Kekuatan - Peluang (Strategi SO) 

Bila perusahaan memiliki banyak kekuatan dan di dalam lingkungan banyak peluang, maka 

perusahaan dapat menggunakan kekuatannya untuk memasuki peluang-peluang tersebut dengan 

strategi yang tepat, misalnya: melakukan integrasi vertikal, atau melakukan diversifikasi yang 

tidak berhubungan dengan industri yang lama. 

2. Strategi Kelemahan - Peluang (Strategi WO) 

Bila perusahaan memiliki kelemahan-kelemahan internal yang cukup kritis dan di dalam 

lingkungan terdapat banyak peluang, maka perusahaan dapat melaksanakan strategi yang 

berorientasi untuk membalikkan kelemahan-kelemahan tersebut menjadi kekuatan. Dengan 

demikian perusahaan dapat menangkap peluang yang bersangkutan, misalnya dengan 

pengembangan pasar, produk, efisiensi atau fokus pasar. 

3. Strategi kekuatan - Ancaman (Strategi ST) 

Sebaliknya jika perusahaan memiliki banyak kekuatan namun di dalam lingkungan terdapat 

ancaman yang relatif banyak dan besar, maka perusahaan dapat melakukan strategi diversifikasi 

usaha yaitu dengan memasuki industri baru, baik yang masih berhubungan dengan industri lama 

maupun tidak, atau dengan melakukan joint venture. 

4. Strategi Kelemahan - Ancaman (Strategi WT) 

Bila perusahaan memiliki banyak kelemahan dan  di dalam lingkungan banyak ancaman 

yang besar, maka perusahaan perlu menjalankan strategi untuk mempertahankan pasar 

(defensive) atau melakukan divestasi, misalnya melakukan penyempitan lini produk dan 
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mengurangi segmen pasar yang dilayani, menjual asset dan investasi yang tidak menguntungkan, 

jika perlu keluar dari industri dan melikuidasi perusahaan. 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, keempat strategi tersebut dapat dilihat pada 

matriks SWOT berikut ini. 

 
TABEL 3-4.  

Matriks Analisa  SWOT 
 

 

 
        

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Fred R. David, Strategic Management, 1999 
 
 
3.3.5 SPACE Matrix 

Strategic Positions & Action Evaluation matrix adalah suatu pendekatan untuk 

memformulasikan strategi manajemen yang secara khusus berhubungan dengan posisi bersaing 

dari suatu perusahaan. SPACE matrix dipersiapkan dengan menentukan nilai untuk CA 

(Competitive Advantage) dan Kekuatan Industri (Industry Strength atau IS) pada sumbu X. 

Sedangkan sumbu Y untuk memposisikan Keseimbangan Lingkungan (Environment Stability 

atau ES) dan Kekuatan Keuangan (Financial Strenght atau FS). Langkah-langkah penyusunan 

suatu SPACE matrix adalah sebagai berikut: 

   
 Strength (S) Weaknesses (W) 
 Daftar faktor-faktor kekuatan 

Internal 
Daftar faktor-faktor 
kelemahan Internal 

   
   

Oportunities  (O) Strategi  SO Strategi  WO 
Daftar peluang-

peluang eksternal 
Menciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang 

Menciptakan strategi yang 
mengatasi kelemahan dengan 

memanfaatkan peluang 
   
   

Threats  (T) Strategi  ST Strategi  WT 
Daftar ancaman-

ancaman eksternal 
Menciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 
menghindari ancaman 

Menciptakan strategi yang 
meminimalkan kelemahan dan 

menghindari ancaman 
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1. Pilih suatu set kriteria yang akan digunakan untuk mengukur CA (Competitive 

Advantage), Kekuatan Industri (IS), Keseimbangan Lingkungan (Environment 

Stability atau ES) dan Kekuatan Keuangan (Financial Strength atau FS); 

2. Berikan nilai dari setiap faktor menggunakan sistem kriteria untuk setiap 

kelompok. Untuk kelompok CA dan ES, dengan skala dimulai dari -6 untuk 

‘sangat jelek’ sampai dengan -1 untuk ‘sangat baik’. Untuk kelompok IS dan FS, 

dengan skala dimulai dari 1 untuk ‘sangat jelek’ sampai dengan 6 untuk ‘sangat 

baik’; 

3. Hitung rata-rata skor untuk Competitive Advantage (CA) dan Kekuatan Industri 

(Industry Strength atau IS), Keseimbangan Lingkungan (Environment Stability 

atau ES), dan Kekuatan Keuangan (Financial Strength atau FS); 

4. Posisikan nilai dari hasil yang didapat dari langkah 3 pada sumbu yang sesuai; 

5.  Jumlahkan angka rata-rata dari CA dan IS, ini adalah nilai X pada SPACE 

matrix; 

6. Jumlahkan angka rata-rata dari ES dan FS, ini adalah nilai Y pada SPACE matrix; 

7. Temukan ‘titik potong’ dari sumbu X dan Y. Lalu tarik garis dari pusat SPACE 

matrix menuju titk potong. Garis ini menunjukan strategi yang harus dijalankan 

oleh perusahaan. 

Berikut contoh kriteria, dan masing-masing nilai yang akan digunakan untuk 

mempersiapkan suatu SPACE matrix. 
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Tabel 3-5 

SPACE Matrix 

 
 
Sumber: http://www.maxi-pedia.com/SPACE+matrix+external 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3-1  
SPACE matrix 
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3.3.6 IE Matrix 

Internal-Esternal (IE) matrix adalah alat manajemen strategi yang digunakan untuk 

mengalisa kondisi pekerjaan dan posisi strategis dari suatu bisnis. IE matrix adalah berdasarkan 

suatu analisa dari faktor internal dan external bisnis yang digabungkan menjadi satu model – 

suatu kelanjutan dari EFE dan IFE model matrix. 

Dalam suatu sifat yang mirip dengan BCG matrix, maka IE matrix memposisikan suatu 

organisasi kedalam sembilan kotak matrix dan disusun berdasarkan  dua kriteria: 

1. Skor dari EFE matrix – skor ini diposisikan pada sumbu Y; 

2. Skor dari IFE matrix – skor ini diposisikan pada sumbu X. 

IE matrix digambarkan dengan cara memposisikan total skor yang dihitung dari EFE 

matrix pada sumbu Y kemudian menarik garis horizontal kearah skema kotak-kotak. Kemudian, 

ambil skor dari IFE dan posisikan pada sumbu X, lalu tarik garis vertikal kearah skema kotak-

kotak. Titk pertemuan dari garis horizontal dan vertikal adalah suatu determinan (penentu) 

strategi yang disarankan untuk dilakukan oleh perusahaan. 

Pada sumbu X dari IE matrix, suatu IFE skor diantara 1 dan 1.99 mengisyaratkan posisi 

internal yang lemah; skor diantara 2 dan 2.99 adalah rata-rata; dan skor diantara 3 dan 4 

mengisyaratkan posisi yang kuat. 

  Pada sumbu Y dari IE matrix, suatu EFE skor diantara 1 dan 1.99 mengisyaratkan posisi 

ekternal yang rendah; skor diantara 2 dan 2.99 adalah rata-rata; dan skor diantara 3 dan 4 

mengisyaratkan posisi yang tinggi. 

Berdasarkan contoh pada saat kita membahas IFE matrix, total skor yang didapat adalah 

2.79, hal ini mengisyaratkan perusahaan dalam posisi kekuatan internal rata-rata. Selanjutnya, 

pada contoh EFE matrix yang lalu, total skor yang didapat adalah 2.46, hal ini mengisyaratkan 
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kemampuan perusahaan untuk menjawab faktor-faktor eksternal sedikit dibawah rata-rata. 

Sekarang kita gambarkan angka-angka ini pada IE matrix. 

 

Gambar 3-2  

IE Matrix 

 

Sumber: http://www.maxi-pedia.com/IE+matrix+external 

 

 

3.3.7 Grand Strategy Matrix 

Matrix ini memposisikan suatu industri berdasarkan empat keadaan, yakni: 

• Rapid Market Growth 

• Slow Market Growth 

• Strong Competitive Position 

• Weak Competitive Position  
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Berdasarkan dua kombinasi diantara Market Growth dan Competitive Position, ada empat 

keadaan seperti Gambar 3-3 dibawah ini, dan masing-masing alternatif strategi yang dapat 

dilaksanakan. 

Gambar 3-3 

Grand Strategy Matrix 

  

Sumber: http://www.mba-tutorials.com/strategy/1145-grand-strategy-matrix.html 

 

3.3.8 QSPM Matrix 

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) adalah suatu pendekatan  strategi 

manajemen tingkat tinggi untuk mengevaluasi beberapa kemungkinan strategi. QSPM 

memberikan metode analisis untuk membandingkan aksi alternatif yang fisibel. Metode QSPM 

adalah tahapan ke 3 dari kerangka analisa formulasi strategi. Berikut ketiga langkah ini : langkah 

pertama, metode manajemen strategi memberikan kita faktor-faktor strategik yang utama 
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(dilakukan dengan IFE dan EFE). Berdasarkan analisa ini maka langkah selanjutnya – langkah 

kedua, kita dapat memformulasikan tipe-tipe dari strategi yang dapat kita lakukan (dilakukan 

dengan SWOT analisis, SPACE matrix, BCG matrix, atau IE matrix). Pada langkah ketiga – 

dengan QSPM, kita menentukan strategi mana yang paling cocok berdasarkan  keriteria sukses 

faktor utama eksternal dan internal. Pemilihan (seleksi) dari masing-masing strategi dihitung 

dengan menentukan akumulasi dampak dari kritikal sukses faktor eksternal dan internal.   

Berikut adalah contoh QSPM yang membandingkan dua kemungkinan strategi. 

Berdasarkan strategi pada tahap pertama (IFE,EFE) dan kedua (BCG,SPACE,IE), eksekutif dari 

perusahaan ABC menentukan akan melakukan ‘strategi agresif’ (aggresive strategy) yang 

ditujukan untuk mengembangkan produk baru dan lebih-lanjut melakukan penetrasi pasar 

(market penetration). Adapun, pada pelaksanaannya strategi ini dapat dilakukan dengan dua 

cara, yakni dengan mengakuisisi perusahaan pesaing, dan satu cara lainnya, dengan ekpansi 

internal. QSPM di bawah ini dapat menggambarkan opsi mana yang paling tepat untuk 

dilakukan.      
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Tabel 3-6 

QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attractiveness Score: 1 = not acceptable; 2 = possibly acceptable; 3 = probably acceptable; 4 most 
acceptable    
Sumber: http://www.maxi-pedia.com/QSPM+matrix+external 

 

Dengan menghitung secara sederhana dengan pendekatan QSPM, kita dapat 

menyimpulkan bahwa mengakuisisi perusahaan pesaing adalah suatu opsi yang lebih baik. Hal 

ini didukung oleh total attrativeness Score, dimana strategi akuisisi menghasilkan skor yang 

lebih tinggi daripada strategi ekspansi internal. Strategi akuisisi mempunyai skor 4.04 pada 

QSPM di atas, sementara strategi internal mempunyai skor lebih rendah 2.7.   
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
 
 

PT Bayu Buana Tbk (Bayu Buana) didirikan pada tahun 1972 dalam bidang usaha 

jasa layanan, yakni penyelenggaraan dan pemasaran jasa perjalanan bisnis serta wisata, baik 

domestik maupun internasional. Seiring dengan perkembangan bisnis, maka sampai saat ini 

Bayu Buana yang berkantor pusat di Jakarta telah membuka beberapa cabang diluar kota, 

yakni di Bogor, Cilegon, Bandung, Surabaya, Bali, dan Balikpapan. Sedangkan di Jakarta 

sendiri Bayu Buana membuka kantor operasional di Blok M Plaza, Cyber 2 Tower, Deutsche 

Bank Building, Emporium Pluit Mall, Equity Tower, Intiland Tower, Kelapa Gading Permai, 

Kemang, Mal Pondok Indah, Mal Taman Anggrek, Menara Thamrin, Perkantoran Hijau 

Arkadia, dan Ventura Building. Di Dili, Timor Leste, Bayu Buana mulai beroperasi efektif 

sejak tahun 2006, dengan penjualan tiket kepada staf UN (United Nations) Agencies. 

 

4.1.1 Visi dan Misi perusahaan   

Untuk memberikan arahan terhadap kegiatan perusahaan dalam jangka-panjang, maka 

ditetapkan suatu Visi, Menjadi Travel Services yang Terbesar dan Terbaik dan untuk 

mencapai tujuan jangka-panjang ini, perusahaan menjalankan Misi: 

 Memberikan layanan terbaik dalam industri jasa perjalanan dan wisata 

 Memberikan pelayanan yang ramah dan tanggap terhadap kebutuhan konsumen 

 Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat serta antisipatif terhadap situasi dan 

kondisi yang ada 
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4.1.2 Data Keuangan Perusahaan  

Saham Bayu Buana diperdagangkan denga harga USD 260 pada tanggal 10 Agustus 

2011 dengan rata-rata volume 4.6 Milyard (sumber: website Bayu Buana). Total hasil usaha 

(penjualan ticket, hotel, dan tour) untuk tahun 2007 adalah sebesar Rp. 958 Milyard, yang 

menyisakan hasil bersih usaha (sebelum pajak) sebesar 6.77 Milyard, atau terjadi rata-rata 

pendapatan (sebelum pajak) sebesar 0.7% dari nilai penjualan. 

Total Assets pada akhir tahun 2007 adalah sebesar Rp. 150.5 Milyard, dengan total 

kewajiban sebesar USD 65.3 Milyard, yang menghasilkan Net Ekuitas (pada tahun 2007) 

sebesar USD 85.21 Miyard. Sementar Rasio Keuangan adalah 1.64 kali untuk likuiditas dan 

Rasio Usaha untuk ROA (Laba bersih terhadap total Aktiva) 2.58%. (Sumber: Data 

Keuangan Bayu Buana – 2007) 

 

4.1.3 Strategi Pemasaran  

 Strategi pemasaran dilakukan dengan penjualan tiket penerbangan domestik untuk 

tujuan jalur internasional, dengan terakreditasinya Bayu Buana oleh IATA (International Air 

Transport Association) maka jasa pelayanan penerbangan mencakup sebagian besar tujuan 

internasional, antara lain yang dilayani oleh maskapai penerbangan Singapore Airlines, 

Cathay Pacific Airways, British Airways, Qantas, Lufthansa, Air France, Eva Air, Malaysian 

Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, Thai Airways, dengan tujuan Asia sampai dengan 

Africa, Europe, USA and Canada, Australia, and New Zealand. 

Selain menawarkan perjalanan untuk tujuan bisnis, Bayu Buana juga ‘menjual’ Paket 

Tour Domestik dan Internasional. Paket tour ke tujuan manca negara yang terkenal dikemas 

dengan  harga yang bersaing meliputi wisata kesemua kontinen, dan  wisata domestik seperti 

ke Bali, Lombok, Jogya, Medan dan lainnya. Demikian juga Paket wisata ‘khusus’ seperti 
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kunjungan ke Mahakam River Cruise, Sulawesi Selatan untuk melihat budaya Toraja, atau 

Irian Jaya untuk melihat Pemburu Asmat, dan hutan hujan. 

Strategi product development, menjual diversifikasi pelayanan yakni, ‘inbound’ 

services, yang melayani ‘ground handling’ untuk turis, seperti akomodasi hotel, transportasi, 

jasa tour, dan pengurusan dokumentasi keimigrasian. Untuk ini Bayu Buana menjalin kerja-

sama dengan BCD travel di Indonesia. BCD adalah penyedia jasa multinasional dalam 

bidang travel logistics (operasional dan logistik untuk travel) yang beroperasi di 96 negara. 

Bayu Buana juga mendirikan divisi yang terpisah untuk menangani reservasi hotel, dengan 

layanannya untuk reservasi hotel (dari berbagai kelas) di manca-negara dengan harga diskon 

yang kompetitif. Sedangkan untuk pelayanan imigrasi mencakup pengurusan jasa 

perpanjangan pasport dan aplikasi visa juga didirikan divisi khusus. 

Strategi promosi, seringkali Bayu Buana melakukan pameran dan promosi untuk 

produk layanannya, hal ini dilakukan di pusat pertokoan untuk ‘menjaring’ para pelanggan 

dengan tatap muka dan penjelasan secara langsung, pada acara pameran ini diberikan diskon 

untuk tawaran Paket wisata, dan pemberian suvenir (untuk para calon pelanggan dapat 

‘mengingat’ Bayu Buana). Pameran juga sering dilakukan di tempat perkantoran untuk 

menjaring calon pelanggan dengan tujuan bisnis. 

Market development strategy, dilakukan untuk  memperluas pasar ke luar-negeri. Oleh 

karena, ketertarikan Bayu Buana dengan potensi pasar di Timor Leste, maka sejak tahun 

2006 pihak Bayu Buana mulai efektif melakukan market penetration di Dili (Ibu Kota Timor 

Leste), yang pada mulanya ditujukan untuk para calon penumpang dari UN (United Nations) 

Agencies, seperti UNMIT (United Nations Mission Integrated Timor Leste), WHO (World 

Health Organisation), ILO (International Labor Organisation), dan organisasi dunia seperti 

World Bank, IFC (International Finance Corporation), ADB (Asian Development Bank),  

dan EU (European Union). Dengan semakin potensial pasar di Timor Leste maka Bayu 
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Buana kemudian melakukan kerja-sama dengan beberapa agen perjalanan di Dili untuk 

menjual tiket penerbangan internasional, untuk tujuan penerbangan lanjutan dari Denpasar, 

Singapore dan Darwin. Salah satu agen perjalanan yang ditunjuk oleh Bayu Buana adalah 

VIP Travel Agent yang berkantor di Hotel Timor (hotel terbesar di Dili yang dikelolan oleh 

investor dari Purtugis).   

 

4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan   

 Kepemimpinan perusahaan dilakukan oleh Direktur Utama yang memimpin empat 

(4) divisi, yakni Keuangan, Umum, Operasi, dan Pengembangan. Setiap divisi dikepalai oleh 

seorang direktur. Direktur Utama beserta dengan para direktur (dewan direksi) melapor 

kepada Dewan Komisaris dan bertanggung-jawab kepada pemegang-saham (yang merupakan 

perusahaan terbuka, dengan sebagian dari saham dimiliki oleh masyarakat).  

Direktur Operasi membawahi Kantor Cabang Operasi, Departemen Ticketing, dan 

Departemen Tour, Hotel dan Dokumen. Manajemen penjualan tiket dan Tour, Hotel, dan 

Pengurusan Dokumen dilakukan dengan organisasi ‘Matrix’, dimana Kepala Penjualan pada 

Kantor Cabang melapor kepada Direktur Umum, sementara Branch Manager bekerja-sama 

dengan Kepala Bagian Penjualan dan melapor juga kepada Direktur Operasi. Kantor Cabang 

membawahi beberapa area operasioanal seperti, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan ‘Kota’; 

Jakarta Selatan; dan Jakarta Timur. Khusus untuk penjualan di Timor Leste wilayahnya 

dikelola dari Kantor Cabang di Bali (yang berlokasi di Sunset Road). 

Divisi Pengembangan membawahi Sales dan Marketing, Departemen IT, dan 

Departemen Keagenan. Divisi Sales dan Marketing bertanggung-jawab untuk menetapkan 

dan mencapai target penjualan dari para cabang, dengan memformulasikan suatu kebijakan 

pemasaran, termasuk memformulasikan strategi pemasaran, seperti strategi harga, penjualan, 

dan distribusi jasa pelayanan. Sedangkan divisi keagenan bertanggung jawab untuk 
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mengevaluasi agen baru (seperti halnya para agen perjalanan di Timor Leste), dan bersama 

dengan departemen Sales dan Marketing memantau penjualan untuk masing-masing agen dan 

kantor cabang. Berikut struktur organisasi Bayu Buana, Gambar 4-1 dibawah ini.  

 

Gambar 4-1 

Struktur Organisasi Bayu Buana 

 

 

(Sumber: Laporan Keuangan Bayu Buana, tahun 2007) 
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4.1.5 Agen Pemasaran di Timor Leste 

Untuk mewakili Bayu Buana di Dili (Ibu Kita Timor Leste), telah ditunjuk  lima (5) 

agen perjalan termasuk VIP Travel Agent (pada tahun akhir tahun 2007). Komunikasi dengan 

pihak agen perjalanan dilakukan dengan sambungan telepon, Skype, Email, dan Chatting 

melalui internet. Cabang yang bertanggung-jawab untuk bekerja-sama dengan agen 

perjalanan di Dili adalah kantor cabang di Denpasar. Perlu juga penulis sampaikan bahwa ada 

perbedaan waktu antara Bali dan Dili selama satu (jam), jadi saat kantor VIP Travel Agent 

buka di Dili pada pagi hari, biasanya jam 9:00, maka waktu di Denpasar saat itu adalah jam 

8:00 pagi, demikian pula saat kantor VIP Travel Agent tutup, biasanya sekitar jam 6 sore, 

maka waktu di Denpasar adalah   jam 5 sore. 

VIP Travel Agent berkantor di Hotel Timor (hotel terbesar di Dili saat ini) yang 

berlokasi di pusat aktifitas pemerintahan Timor Leste (kantor Perdana Menteri, Dewan 

Perwakilan Rakyat, kementerian Keuangan, Energi, dan Hukum), dan juga lembaga dunia, 

seperti World Bank, ADB, EU (Eropean Union), dan IFC. Selain, menjadi agen perjalanan 

dari Bayu Buana, VIP Travel Agent juga menjadi agen Vaya Tour (dengan kantor cabangnya 

di Bali), Merpati dan Batavia (di Dili), dan Airnorth (penerbangan dengan tujuan Dili-

Darwin-Dili), dan Air Timor (penerbangan dengan tujuan Singapore-Dili-Singapore). 

VIP Travel Agent dipimpin oleh seorang direktur (warga negara Timor Leste), 

Manajer (warga negara Indonesia), Supervisor Ticketing (warga negara Indonesia), Staf 

Ticketing (warga negara Indonesia), seorang kasir merangkap administrasi dan keuangan 

(warga negara Timor Leste). Manajer bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran 

operasional, dan membawahi secara langsung Ticketing Supervisor, Ticketing Staff, dan Kasir 

(yang merangkap bagian Administrasi dan Keuangan). Berikut struktur organisasi VIP Travel 

Agent, dibawah ini : 
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Gambar 4-2 

Struktur Organisasi VIP Travel Agent di Dili 

 

 

 

(Sumber: penjelasan dari Pak Putra, manajer VIP Travel Agent) 
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4.2  Analisa Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap permintaan jasa penerbangan di 

Timor Leste adalah Lingkungan Umum, yakni perkembangan perekonomian Timor Leste, 

mobilitas tenaga kerja asing, kunjungan kerja pegawai pemerintah, dan kunjungan wisata ke 

luar negeri, sedangkan Lingkungan Industri, adalah keberadaan maskapai penerbangan lokal 

dan asing, para travel agent (agen perjalanan) di Dili, Singapore, dan Denpasar, dan 

kebijakan pemerintah Timor Leste mengenai jasa penerbangan. 

 

4.2.1 Lingkungan Umum 

Pembangunan Timor Leste mulai efektif sejak negara ini secara resmi merdeka pada 

tanggal 20 Mei 2002, bertepatan dengan pengalihan administrasi dari pihak UNTAET (United 

Nations Transitional Administration in East Timor) kepada Perdana Menteri yang pertama 

Mari Alkatiri. Sejak saat itu, perekonomian Timor Leste mengalami pertumbuhan yang pesat 

dengan pengeluaran pemerintah pada sektor pembangunan infrastruktur, yakni jalan, 

kelistrikan, kesehatan (termasuk pembangunan fisik rumah sakit), pendidikan, pertanian, dan 

pemberdayaan usaha kecil. Pada tahun 2008 pengeluaran budget pemerintah sebesar           

US $ 788 juta  (Annual Report 2008; Ministry of Finance Timor Leste; hal 26) yang dibiayai 

oleh pendapatan dari hasil pengelolaan minyak bumi.   

Pemerintah Timor Leste telah membentuk dana pengelolaan atas hasil pendapatan 

minyak untuk memastikan kelanjutan pembangunan jangka panjang. Pada bulan April 2009 

diperkirakan jumlah dana mencapai US $ 4,5 milyard, dana ini akan bertambah setiap 

bulannya dari hasil pendapatan minyak sekitar US $ 150 juta sampai dengan 200 juta 

(sumber: Forbes Asia 2009).  Dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta orang dan pendapatan 

hasil minyak per tahunnya mencapai sekitar US $ 1,8 milyard, maka GDP per kapita (dari 

hasil minyak pada tahun 2008) adalah sebesar US $ 1.800. Bila kita bandingkan (sesuai data 
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di bawah ini) dengan negara-negara ASEAN, maka perkiraan GDP per kapita (untuk tahun 

2008) Timor Leste mendekati negara Cambodia, dan berada diatas Myanmar (berdasarkan 

PPP$).  

 

Tabel 4-1 

 

Sumber: http://www.asean.org/publications/ACIF2009.pdf 

 

Kebijakan pemerintah Timor Leste dalam mengelola minyak dan gas bumi, adalah 

dengan melibatkan masyarakatnya. Saat ini mereka melakukan local content campaign, 

dalam melakukan tender misalnya, maka pemerintah melalui ANP (Autoridade Nationale de 

Petroleum) – suatu institusi yang ditunjuk oleh pemerintah Timor Leste dan Australia untuk 

mengurus adminstrasi pengelolaan minyak, mengharuskan para peserta tender untuk turut 

menawarkan suatu program pemberdayaan muatan lokal (tenaga kerja lokal, dan produk 

lokal). 
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 Sejalan dengan program pemerintah, maka telah direncanakan pembangunan supply 

base di daerah Suai (gambar peta Timor Leste terlampir – Lampiran 1), pemerintah telah 

merencanakan membangun infrastruktur, seperti jalan, listrik, air, dan gudang untuk 

mendukung fasilitas yang akan dibangun di Suai (telah disiapkan lahan seluas 400 Ha). 

Karena kedekatan jarak antara Suai dengan Darwin (yang berjarak sekitar 640 Km) maka 

nantinya mobilitas tenaga kerja akan meningkat dari Suai ke Darwin dan sebaliknya, hal 

mana menjadi kesempatan Bayu Buana untuk menjual tiket jasa penerbangan. Bersamaan 

dengan Suai, juga akan dibangun oil rifenary (pengelolaan kilang minyak) di daerah Betano 

(telah dipersiapkan lahan seluas 300 Ha), dan di Beaco (seluas 250 Ha) untuk LNG Plant 

(sesuai pidato dari Alfredo Pires – sekertaris negara sumber daya alam, di Darwin pada 

tanggal 10 September 2009, terdapat dalam lampiran validasi ‘kesempatan’). 

 

 Tenaga kerja asing di Timor Leste adalah mereka yang bekerja pada UN Agencies dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM atau NGO), dan lembaga dunia lainnya, seperti 

pegawai Bank Dunia (World Bank), ADB (Asian Development Bank), AFP (Australian 

Federal Police), ADF (Australian Defense Forces), UNMIT (United Nation Integrated 

Mission in Timor Leste),  perusahaan minyak asing (seperti Conoco Philips, Eni, Woodside, 

dan Inpex), dan juga kedutaan asing (termasuk konsulat Indonesia). 

Saat ini penulis perkirakan ada sekitar lima-ribu (5,000) pekerja asing di Timor Leste 

dan hampir 90% dari mereka tinggal di Dili. Mereka sebagian besar orang Portuges, 

Australia, dan Amerika, kemudian warga-negara lainnya di Asia-Pasifik yakni Indonesia, 

Jepang, China, India, Malaysia, Thailand, New Zealand, dan beberapa negara lainnya di 

Eropa (seperti Inggris, Spanyol, Prancis, dan Italia). Secara lebih rincinya perkiraan ini 

adalah sebagai berikut: 
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Perusahaan minyak asing – ada sekitar dua-puluh (20) perusahaan minyak asing 

termasuk perusahaan kontraktor minyak. Saat ini Conoco Philips melakukan 

eksplorasi gas di lepas-pantai di JPDA (Joint Petroleum Development Area, antara 

Timor Leste dan Australia), dan Eni (perusahaan minyak Italia) yang melakukan 

eksplorasi minyak di proyek Kitan (terlampir lokasi JPDA, Lampiran 2). Jumlah 

tenaga kerja asing yang terlibat diperkirakan sebanyak dua-ribu (2,000) orang; 

UN Staf – ada seribu delapan ratus dua puluh delapan (1,828) karyawan asing yang 

bekerja pada UNMIT (United Nation Integrated Mission in Timor Leste)                                                       

( http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmit/facts.shtml);  

Para diplomat  – penulis perkirakan ada sekitar seratus (100) orang pekerja asing di 

kedutaan (dan konsulat) asing di Dili. Berikut kantor kedutaan asing dan konsulat di 

Dili (http://www.tls.searo.who.int/EN/Section5_29.htm): Embassy of Australia, 

Embassy of the Federative Republic of Brasil, Embassy of the Peoples‟s Republic of 

China, European Commision, Representative Office of the Republic of Indonesia, 

Representative Office of Irelend, Embassy of Japan, Embassy of Korea, Embassy of 

Malaysia, Embassy of Portugal, Royal Thai Embassy, Embassy of the United 

Kingdom, Embassy of the United States of America, and New Zealand Consulate 

General; 

Lembaga Swadaya Masyarakat – penulis perkirakan ada sekitar dua-ratus lima puluh 

(250) pekerja asing pada LSM di Dili, antara lain mereka yang bekerja di AUSAID, 

ILO (International Labor Organisation), UNDP (United Nations Development 

Program), CARE International, dan OXFAM Australia; 

Bank asing – ada tiga (3) bank asing di Dili, yakni Bank Mandiri (dari Indonesia), 

BNU (dari Portuges), dan ANZ (dari Australia dan New Zealand). Berdasarkan 
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pengamatan penulis, ada sekitar lima puluh (50) pekerja asing yang bekerja pada 

ketiga bank ini; 

Technical Advisers – penulis perkirakan ada sekitar seratus (100) Technical Advisers 

asing yang diperbantukan pada kantor pemerintahan, yakni pada kementerian 

keuangan, pendidikan, kesehatan, kelistrikan, infrastruktur, dan perminyakan.  

Sektor perhotelan – berdasarkan pengamatan penulis ada sekitar enam-ratus kamar 

hotel di Dili (600), yang digunakan secara harian untuk kunjungan kerja tamu warga-

negara asing. Jumlah hotel di Dili ada sekitar dua-puluh (20).  

 

Untuk kunjungan kerja pegawai lokal pemerintahan, berdasarkan hasil wawancara 

penulis dengan Pak Putra (Manajer VIP Travel) maka rata-rata pembelian tiket dari VIP 

Travel Agent untuk kunjungan kerja keluar negeri setiap tahunnya (untuk tahun 2010) adalah 

sebesar seratus (100) orang, yang dilakukan oleh pegawai Departemen Luar-Negeri, 

Keamanan, Kesehatan, Pendidikan, Kelistrikan, Perminyakan, dan Infrastruktur. Berdasarkan 

lima (5) besar Travel Agent di Dili, maka penulis perkirakan rata-rata kunjungan kerja adalah 

sebanyak 500 karyawan domestik per tahunnya pada tahun 2010. Sedangkan, untuk 

kunjungan wisata keluar negeri oleh penduduk Timor Leste, sesuai dengan diskusi penulis 

dengan Pak Putra, maka mereka sebagian besar hanya mengunjungi Denpasar, Bali, 

kemudian juga ke Surabaya, dan Jakarta, namun jumlahnya masih relatif kecil, atau 

diperkirakan sekitar 600 orang pada tahun 2010.     
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4.2.2 Lingkungan Industri 

Rute penerbangan saat ini (sampai dengan bulan Mei 2011) tersedia untuk 

penerbangan langsung dari Dili dengan tujuan ke Denpasar Bali, disediakan oleh maskapai 

penerbangan Merpati dan Batavia, kemudian Dili menuju Singapore, yang disediakan oleh 

maskapai penerbangan „Air-Timor‟ (maskapai penerbangan lokal), dan dari Dili menuju 

Darwin, Australia, yang disediakan oleh Airnorth. Berdasarkan pengamatan dan diskusi 

penulis dengan Pak Putra, maka berikut estimasi jumlah penumpang untuk setiap 

pesawatnya: 

Merpati, Dili – Denpasar, penerbangan tersedia setiap hari, dengan jumlah 

penumpang sekitar 70 s/d 80, kapasitas pesawat (Boeing 737-200) sekitar 130 s.d 140 

orang. Kisaran harga tiket untuk sekali jalan (one-way) adalah USD 99 s.d 250; 

Batavia, Dili – Denpasar, penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jum’at, 

dengan jumlah penumpang sekitar  50 s.d 70, kapasitas pesawat (Airbus 320) sekitar 

160 orang. Kisaran harga tiket untuk sekali jalan (one-way) adalah sekitar USD 125 

s.d 270; 

Air Timor, Dili – Singapore, penerbangan tersedia setiap hari Selasa, Kamis, dan 

Sabtu, dengan jumlah penumpang sekitar 60 s.d 80, kapasitas pesawat (Airbus 319) 

sekitar 150 orang. Kisaran harga tiket untuk sekali jalan (one-way) adalah USD 286 

s.d 420; 

Airnorth, Dili – Darwin, penerbangan tersedia setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 

dan Sabtu, dengan jumlah penumpang sekitar 50 s.d 70, kapasitas pesawat (Jenis 

Boeing) sekitar 100 orang. Kisaran harga tiket untuk sekali jalan (one-way) adalah   

US $ 300 s.d US $ 500;  
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Berdasarkan data ini, maka dapat diperkirakan jumlah penerbangan dari Dili menuju 

Denpasar (Bali), Singapore, dan Dawin (Australia), sebagai berikut: 

 

Tabel 4-2 

Rata-rata Jumlah Penumpang per Bulan 

Tujuan Dili ke Denpasar, Singapore, dan Darwin (periode 2010) 

 

 

 

 

 

 

 Jumlah penumpang seperti tabel diatas, adalah potensi pasar untuk Bayu Buana, yakni 

untuk tujuan penerbangan lanjutan (connecting flight) masing-masing dari Bali, Singapore, 

dan Darwin ke tujuan penerbangan akhir (flights-end-destination) di luar-negeri, seperti kota-

kota di Australia, Lisbon (Ibu-Kota negara Portugal), kota-kota di Eropa, dan Asia-Pasifik.  

Saat ini (sampai dengan Mei 2011) ada sekitar dua-puluh travel agent di kota Dili, 

dimana VIP Travel Agent (sesuai keterangan dari Pak Sofal, Wakil Manajer Keuangan dan 

Akunting Bayu Buana di Bali, Denpasar) termasuk dalam ‘5-Besar’ (the Big-5). Keberadaan 

Travel Agent di Dili, adalah sebagai penghubung kepada para Travel Agent yang sudah 

mempunyai IATA accreditation (International Air Transport Association), seperti halnya 

Bayu Buana, sesuai keterangan dari Pak Putra saat ini ada sekitar 3 Travel Agent dari 

Indonesia (yang sudah mempunyai IATA) dan menjalin kerja-sama dengan Travel Agent di 

Dili. Untuk di Dili, belum ada Travel Agent yang mempunyai IATA, dan saat ini pemerintah 

Timor Leste sedang mengusahakan agar IATA juga dapat diperoleh oleh para Travel Agent di 

Tujuan Jumlah Penumpang 

Dili – Denpasar 2,970 

Dili – Singapore 840 

Dili – Darwin 1,200 
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Dili. Apabila nantinya IATA dapat  diperoleh maka para Travel Agent di Dili, dapat 

mengeluarkan tiket langsung dari para maskapai penerbangan. Kalau hal ini dapat terlaksana, 

maka para Travel Agent di Dili tidak perlu lagi melakukan kerja-sama dengan para Travel 

Agent yang sudah mempunyai IATA, karena mereka sudah dapat mengeluarkan tiket 

langsung dari setiap maskapai penerbangan. Hal ini tentunya, akan menjadi semacam 

‘ancaman’ untuk Bayu Buana, walaupun menurut pendapat Pak Putra, masih sangat kurang 

kemampuan sumber-daya lokal dalam manajemen tiketing untuk dapat mengelola suatu 

Travel Agent dengan ijin dari IATA.  

Seperti juga disampaikan oleh Pak Agus (Direktur Bayu Buana), bahwa kompetisi 

untuk mendapatkan pelanggan di Dili saat ini sudah sangat kompetitif, para pesaing bukan 

saja dari mereka sesama wholesaler tiket (seperti Vaya Tour), namun juga para travel 

konsultan yang tidak mempunyai kantor secara fisik di Dili, mereka bahkan tidak mempunyai 

nomer registrasi pajak, dan keberedaan mereka memungkinkan untuk menjual tiket dengan 

‘sangat murah’, hal ini dimungkinkan dengan komunikasi melalui email (atau telepon) antara 

para travel konsultan (dari Bali dan Singapore) kepada pelanggan di Timor Leste.  

 

4.3 Analisa Lingkungan Internal 

 
Proses untuk menerbitkan („issue‟) suatu tiket melalui agen perjalanan di Dili, 

keberhasilannya sangat ditentukan oleh efektifitas dan efisiensinya pelayanan oleh staf Bayu 

Buana terhadap permintaan agen perjalanan di Dili, dan untuk itu Bayu Buana menunjuk 

stafnya di Bali untuk secara khusus menangani penjualan tiket oleh VIP Travel Agent di Dili. 

Berdasarkan pengamatan penulis, berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh VIP Travel  

 

Agent pada saat meminta staf Bayu Buana di Denpasar untuk menerbitkan tiket dengan rute: 

Dili – Denspasar – Singapore – London – Lisbon – London – Singapore – Denpasar – Dili: 
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Gambar 4-4 

Langkah-langkah VIP Travel Agent menerbitkan tiket melalui  

Bayu Buana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pengamatan penulis (pada bulan Mei 2011), harga salah satu tiket untuk 

tujuan penerbangan ini adalah sebesar USD 238 untuk tujuan Dili – DPS –  Dili, dan        

USD 1,830 untuk tujuan DPS – London – Lisbon – London – DPS.       

Maskapai penerbangannya adalah:           

 Dili – Denpasar – Dili, dengan Merpati; 

 Denpasar – London – Denpasar, dengan Singapore Airlines; 

 London –Lisbon – London, dengan British Airways. 

 VIP Travel Agent menerbitkan tiket Merpati. 

Faktor internal lainnya adalah ‘harga’ tiket, yakni berapa prosen keuntungan yang 

diharapkan oleh Bayu Buana. Secara rata-rata, sesuai dengan keterangan dari Pak Putra, Bayu 

Buana ‘menaikan’ sebesar tiga (3) prosen dari ‘published rate’ para maskapai penerbangan, 
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pada contoh diatas, kenaikan sebesar 3% dilakukan dari published rate maskapai 

penerbangan Singapore Airlines untuk tujuan Denpasar – London – Denpasar, dan dari 

maskapai penerbangan British Airways, untuk tujuan London – Lisbon – London. VIP Travel 

Agent kemudian membebankan ‘service fee’ (jasa pelayanan), jadi harga jual kepada 

penumpang USD 1,830 sudah termasuk didalamnya keuntungan Bayu Buana sebesar 3% 

ditambah jasa pelayanan untuk  VIP Travel Agent. Sementara untuk tujuan Dili – Denpasar – 

Dili, pihak maskapai penerbangan – Merpati, menjual tiket kepada para penumpangnya 

melalui para travel agent di Dili (termasuk VIP Travel Agent). 

Selain pelayanan dan harga, tentunya promosi juga memainkan peranan yang penting 

untuk Bayu Buana dapat meningkatkan penjualan tiketnya kepada para penumpang jasa 

penerbangan internasional di Dili. Bayu Buana bekerja-sama dengan Qatar Airways 

melakukan  promosi di Dili, antara lain mengadakan “Qatar Airways Fair 2010” pada 

tanggal 29 Januari 2010 di Hotel Timor. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi 

rute-rute internasional yang dilayani oleh Qatar Airways dengan penjulan tiketnya melalui 

tiket wholesaler – Bayu Buana. Rute internasional yang dilayani oleh Qatar, antara lainnya: 

 Denpasar menuju London, Geneva, Zurich, dan Doha; 

 Singapore menuju Milan, Roma, Lisbon, Oporto, Brussel, Madrid, Frankfurt, 

dan Paris. 

Pada acara ini diundang pihak pemerintah Timor Leste, UN personnel, LSM-LSM, 

pihak pebisnis lokal (dibidang perhotelan, dan maskapai pelayaran) dan asing (perusahaan 

minyak, dan kontraktor), dan para travel agent di Dili, untuk mempersentasikan rute-rute 

internasional yang dilayani oleh Qatar Airways, dan pada acara promosi ini Qatar 

memberikan harga khusus. Event ini diliput di media TV Timor Leste dan koran lokal, Email 

broacast, flyers yang dibagikan kepada para travel agent di Dili, dan pemberian souvenir.  
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Bayu Buana, bersama dengan Qatar, Malysian Airlines, Cathay Pacific, Merpati, dan 

para Travel Agent di Dili juga melakukan charity event  - $ 1 for hope yang dilakukan sejak 

bulan Mei 2010 dan berakhir pada bulan Januari 2011. Event ini diresmikan pelaksanaannya 

oleh Presiden Timor Leste Ramos Horta dan penutupannya juga dilakukan oleh beliau pada 

bulan Januari 2011, dengan menyerahkan dana terkumpul kepada LSM lokal yang berkiprah 

dibidang kesehatan dan membantu para lanjut-usia.     

Kegiatan charity (sosial) ini dilakukan dengan memungut US $ 1 (satu dollar) untuk 

setiap penjualan tiket kepada pihak travel agent di Dili dan para maskapai penerbangan yang 

turut berpartisipasi, jadi untuk setiap penjualan satu tiket akan terkumpul US $ 2 (dua dollar). 

Para pelanggan juga ditawarkan untuk berpartisipasi, dan untuk mereka yang turut 

berpartisipasi maka harga penjulan tiketnya  (para agen perjalanan) akan ditambahkan 

sebesar US $ 1. Acara ini berlangsung sekitar enam bulan dengan dana yang terkumpul 

sebesar US $ 10,000 (sepuluh ribu dollar).   

 

4.4  IFE Matrix 

Berdasarkan temuan dari faktor-faktor internal yang telah penulis uraikan, maka dapat 

dianalisa hubungan antara ‘kelemahan’ dan ‘kekuatan’ internal untuk dibuatkan suatu besaran 

yang menjelaskan posisi ‘internal’ Bayu Buana. Lebih lanjut, penulis merinci faktor-faktor 

internal tersebut, yakni: ketersedian rute penerbangan internasional, promosi produk kepada 

pelanggan, harga jual tiket, efektifitas pelayanan kepada agen di Dili, reputasi yang baik, 

team manajemen yang handal, market share , growth (kenaikan penjualan di TL), hubungan 

yang baik dengan pemerintah Timor Leste, dan penggunaan dua mata-uang (IDR dan USD) 

untuk pembelian dan penjualan tiket. 

Dari faktor-faktor internal diatas penulis akan memberikan suatu skala kepentingan 

terhadap keberhasilan internal Bayu Buana, dengan melakukan pembobotan, yakni bobot 
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mendekati 100% menyatakan suatu faktor internal sangat ‘berpengaruh’, sebaliknya skala 

yang menjauhi 100% menyatkan faktor tersebut mempunyai pengaruh yang relatif kecil 

terhadap keberhasilan internal Bayu Buana. Berikut hasil analisa penulis: 

 

Tabel 4-3 

Daftar Pembobotan untuk Faktor-faktor Internal Bayu Buana 

 

Faktor-faktor internal Bobot 

Ketersedian rute penerbangan internasional 16% 

Harga jual tiket 15% 

Efektifitas pelayanan kepada agen di Dili 12% 

Promosi produk kepada pelanggan 11% 

Hubungan yang baik dengan pemerintah Timor Leste 9% 

Reputasi yang baik 9% 

Team manajemen yang handal 8% 

Market share 7% 

Growth (kenaikan penjualan tiket di TL)  7% 

Menggunakan dua mata uang (IDR & USD) untuk 
transaksi pembelian dan penjualan tiket 

6% 

Total  100% 
 

Dari faktor-faktor internal seperti pada Table 4-3 diatas penulis memberikan bobot 

atau skala perioritas terhadap ‘ketersediaan rute penerbangan internasional’, seperti penulis 

jelaskan sebelumnya bahwa pekerja berkebangsaan asing merupakan pangsa pasar yang 

utama untuk penjulan tiket melalui Bayu Buana oleh para agen perjalanan di Dili, dan mereka 

para pekerja asing berasal dari berbagai negara, seperti Portugis, Australia, Amerika, Brazil, 

Spanyol, Italia, Prancis, New Zealand, Jepang, Malaysia, Korea. Oleh karenanya, ketersedian 
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tiket penerbangan yang dapat dilayani oleh Bayu Buana ke kota-kota pada negara-negara 

tujuan tersebut merupakan faktor utama dari faktor internal yang akan menentukan 

keberhasilan penjualan tiket melalui Bayu Buana. 

Faktor penentu pada urutan kedua  adalah ‘harga tiket’, hal ini disebabkan oleh dua 

pihak yang berkepentingan, yakni para agen perjalanan di Dili, dan pelanggan itu sendiri 

tentunya. Mengapa para agen perjalanan berkepentingan? Karena, mereka dapat 

menambahkan keuntungan yang lebih besar didalam harga tiket yang akan dijual kepada 

pelanggan, apabila harga tiket dari Bayu Buana relatif lebih murah. Menurut keterangan Pak 

Putra, Bayu Buana menambahkan sekitar 3% keuntungan dari harga pokok tiket yang dijual 

oleh para maskapai penerbangan. Dari pihak pelanggan, tentunya sangat berkepentingan 

terhadap harga tiket, bahkan akan menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan 

untuk pembelian tiketnya dari para agen perjalanan di Dili.            

Faktor penentu pada urutan ketiga adalah ‘efektifitas pelayanan kepada agen di Dili’, 

karena pengeluaran tiket dilakukan oleh staf Bayu Buana, atas permintaan dari pihak agen 

perjalanan di Dili (yang telah mendapat persetujuan dari pelanggan), keterlambatan 

pelayanan oleh staf Bayu Buana, akan menyebabkan pelanggan menjadi kecewa, karena 

pelanggan sudah membayar harga tiket kepada agen perjalanannya dan tentunya 

mengharapkan dapat segera memperoleh Elektronik Tiketnya.       

Faktor penentu keempat adalah promosi yang dilakukan Bayu Buana di Dili, 

promosi ini dengan menjelaskan ketersedian rute penerbangan internasional beserta dengan 

maskapai penerbangannya, jadwal penerbangan, dan juga harga penjualan tiketnya. 

Demikian, selanjutnya faktor-faktor internal yang penulis telah lakukan pembobotannya 

sesuai dengan data pada Tabel 4-3. Data mengenai „market share‟ dan kenaikan penjualan di 

Timor Leste seperti pada grafik dibawah ini. Sedangkan mengenai faktor internal yakni 

‘rentan terhadap perubahan nilai US $’ (dengan bobot sebesar 6%), dikarenakan keberadaan 
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Bayu Buana di Indonesia, dan seperti kita ketahui nilai konversi IDR terhadap US $  

mengalami fluktuasi. 

 

Grafik 4-1 

Penjualan Tiket Bayu Buana oleh VIP Travel 

Periode 2008, 2009, dan 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan keterangan dari Pak Sofal (asisten manajer Bayu Buana di Denpasar), 

market share VIP Travel Agent berada pada 5 besar para agen perjalanan di Dili,  dengan 

total penjualan mencapai sekitar USD 530,000 pada tahun 2010. 

Dari faktor-faktor internal diatas, hanya faktor ‘harga jual tiket’ dan ‘penggunaan 

dua mata uang (IDR & USD) untuk transaksi pembelian dan penjualan tiket’ yang menjadi 

‘kelemahan’ internal Bayu Buana. Harga jual tiket, dikarenakan beberapa pesaing Bayu 

Buana (dari Denpasar, dan Singapore) dapat menawarkan harga tiket yang lebih bersaing, 

dengan menambahkan prosentase keuntungan yang lebih kecil (dibawah 3%), hal ini 

dilakukan karena mereka mempunya biaya operasional yang lebih rendah (dalam hal agen 
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perjalanan ‘individu’), atau memang dengan sengaja menjual tiket dengan harga lebih murah 

(mendapatkan keuntungan yang kurang dari 3%), untuk memenangkan persaingan.     

Dari hasil analisa faktor-faktor internal, maka berikut tabel IFE Matrixnya. Hasil 

tabulasi dengan jumlah 2.8 mengisyaratkan kekuatan internal Bayu Buana untuk pemasaran 

di Dili, Timor Leste, berada diatas rata-rata industri. Untuk faktor internal yang menjadi 

‘kekuatan’ Bayu Buana, penulis memberikan nilai 3 untuk efektifitas pelayanan kepada agen 

perjalanan di Dili, disini dimaksudkan kepada VIP Travel Agent, karena penulis berpendapat 

masih harus ditingkatkan efektifitas komunikasi dengan menggunakan kecanggihan teknologi 

komunikasi, misalkan ‘dedicated LAN‟ (suatu jejaring yang khusus diperuntukan antara Bayu 

Buana dengan para agen perjalanan di Dili).  Sedangkan untuk ‘ketersedian rute penerbangan 

internasional’, maka Bayu Buana mempunyai ketersedian layanan yang sedikit lebih dari para 

pesaingnya, oleh karenanya penulis memberikan nilai 3.5. Dalam hal, ‘promosi’ penulis 

berpendapat Bayu Buana sudah melakukannya dengan baik, namun masih harus melakukan 

promosi yang lebih intensif terutama untuk sektor ex Darwin (dari Darwin ke kota di 

Australia dan kota-kota internasional lainnya). Sehubungan dengan promosi, maka inisiatif 

Bayu Buana dengan program ‘US $ 1 for Hope’, telah berdampak sangat positif terhadap 

hubungannya dengan pemerintah Timor Leste, dengan dukungan dari presiden Ramos Horta, 

oleh karenanya penulis memberikan nilai 4. Untuk faktor ‘kelemahan’ internal, maka dengan 

semakin ketatnya persaingan harga, penulis memberikan nilai 1 untuk ‘harga jual tiket’, 

karena para pesaing Bayu Buana terbukti dapat menawarkan harga tiket yang lebih murah. 
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Tabel 4-4 

 IFE MATRIX Bayu Buana 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Faktor-faktor internal Bobot Nilai Skor 

Kekuatan       

Ketersedian rute penerbangan internasional 16% 3.5 0.6 

Efektifitas pelayanan kepada agen di Dili 12% 3 0.4 

Promosi produk kepada pelanggan 11% 3 0.3 

Hubungan yang baik dengan pemerintah 
Timor Leste 

9% 4 0.4 

Reputasi yang baik 9% 3 0.3 

Team manajemen yang handal 8% 3 0.2 

Market share 7% 3 0.2 

Growth (kenaikan penjualan tiket di TL) 7% 3 0.2 

Kelemahan    

Harga jual tiket 15% 1 0.2 

Menggunakan dua mata uang  
(IDR & USD) untuk transaksi pembelian 
dan penjualan tiket 

6% 2 0.1 

Total  100%  2.8 
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4.5  EFE Matrix 

Berdasarkan temuan dari faktor-faktor eksternal yang telah penulis uraikan, maka 

dapat dianalisa hubungan antara ‘kelemahan’ dan ‘kekuatan’ eksternal untuk dibuatkan suatu 

besaran yang menjelaskan posisi ‘ekternal’ Bayu Buana. Lebih lanjut, penulis merinci faktor-

faktor eksternal tersebut, yakni: perkembangan perekonomian Timor Leste, mobilitas tenaga 

kerja asing, kunjungan kerja pegawai pemerintah, kunjungan wisata keluar negeri, masuknya 

maskapai penerbangan baru, agen perjalanan di Singapore dan Denpasar, kebijakan 

pemerintah TL untuk ikut IATA, pembangunan Supply Base di Suai, berakhirnya masa kerja 

UNMIT pada tahun 2012.  

Dari faktor-faktor eksternal diatas penulis akan memberikan suatu skala kepentingan 

terhadap keberhasilan eksternal Bayu Buana, dengan melakukan pembobotan, yakni bobot 

mendekati 100% menyatakan suatu faktor eksternal sangat ‘berpengaruh’, sebaliknya skala 

yang menjauhi 100% menyatkan faktor tersebut mempunyai pengaruh yang relatif kecil 

terhadap keberhasilan eksternal Bayu Buana. Berikut hasil analisa penulis: 

Tabel 4-5 

Daftar Pembobotan untuk Faktor-faktor Eksternal Bayu Buana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor eksternal Bobot 

Perkembangan perekonomian Timor-Lest 14% 

Mobilitas tenaga kerja asing 14% 

Pembangunan Supply Base di Suai 13% 

Agen perjalanan di Singapore dan Denpasar 12% 

Berakhirnya masa kerja UNMIT pada tahun 
2012 

11% 

Kebijakan pemerintah TL untuk ikut IATA 11% 

Masuknya maskapai penerbangan baru 10% 

Kunjungan kerja pegawai pemerintah 8% 

Kunjungan wisata keluar negeri  7% 

Total  100% 
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Dari faktor-faktor eksternal seperti pada Table 4-5 diatas penulis memberikan bobot 

atau skala perioritas yang paling besar (14%) terhadap ‘perkembangan perekonomian Timor 

Leste’ dan ‘mobilitas tenaga kerja asing’, karena pada kenyataannya dana untuk 

pembangunan perekonomian di Timor Leste hampir seluruhnya didanai oleh hasil pendapatan 

dari minyak bumi, dan sampai saat ini investasi asing (melalui konsesi) pada sektor 

perminyakan masih sangat dominan. Para pekerja asing pada sektor perminyakan termasuk 

mereka yang menjadi subkontraktor perusahaan minyak internasional yang beroperasi di 

lepas pantai di daerah JPDA (Joint Petroleum Development Area) antara pemerintah Timor 

Leste dan Australia (terlampir denah lokasi ladang minyak lepas-pantai, Lampiran 2). 

Mobilitas tenaga kerja asing (seperti Portugis, Australia, Amerika, Brazil, Spanyol, Italia, 

Prancis, New Zealand, Jepang, Malaysia, Korea) adalah mereka yang bekerja pada sektor 

perminyakan (termasuk para pemasoknya),  juga para staf UN (united Nations), mereka dari 

kedutaan (perwakilan) asing, para pekerja-asing pada sektor pemerintahan (konsultan, dan 

tenaga ahli), dan para pebisnis. Oleh karenanya, ketersedian tiket penerbangan yang dapat 

dilayani oleh Bayu Buana ke kota-kota tempat-asal para-pekerja asing ini merupakan salah 

satu faktor utama dari faktor eksternal yang akan menentukan keberhasilan penjualan tiket 

Bayu Buana. 

Faktor penentu eksternal pada urutan kedua  adalah ‘pembangunan supply base        

di Suai’, saat ini mobilitas pekerja-asing (dari Jepang, Korea, Indonesia, Portugis, Brazil, 

Perancis, dan lainnya) yang terlibat dalam pembangunan di Suai, merupakan pangsa pasar 

Bayu Buana. Pembangunan Suai dengan seluruh fasilitasnya diperkirakan mencapai USD 

100 juta, dengan waktu penyelesaian sekitar 3 tahun kedepan. Jadi, pembangunan di Suai dan 

kemudian saat operasionalnya nanti merupakan pangsa pasar yang besar untuk Bayu Buana 

(sehubungan dengan mobilitas para pekerja-asing). 
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Faktor penentu eksternal pada urutan ketiga adalah ‘agen perjalanan di Singapore 

dan Denpasar’, para agen perjalanan ini adalah merupakan ‘pesaing’ Bayu Buana, karena 

mereka dapat menjual tiket dengan harga yang lebih murah, dan juga mereka dapat menjadi 

‘langganan’ dari para ‘penumpang jasa penerbangan’ (pelanggan), kenapa? Karena mereka 

dapat dengan leluasa melalui fasilitas internet melakukan komunikasi dengan para pelanggan 

di Dili (dan kota-kota lainnya di Timor Leste, termasuk Suai) dan mereka yang dari kota-kota 

di luar-negeri dengan tujuan ke Timor Leste. 

  

Faktor penentu eksternal pada urutan keempat adalah ‘berakhirnya masa kerja 

UNMIT pada tahun 2012’ dan kebijakan pemerinntah TL untuk ikut IATA’. Seperti telah 

penulis jelaskan  jumlah para pekerja-asing yang bekerja di UNMIT adalah sebanyak 1.828 

orang, maka dengan selesainya misi mereka di Timor Leste, akan terjadi penurunan ‘pangsa 

pasar’ Bayu Buana yang relatif besar. Dampak lainnya yang harus juga disiasati oleh Bayu 

Buana adalah rencana pemerintah Timor Leste untuk menjadi anggota dari IATA, dan 

apabila pada saatnya ini terlaksana, maka para agen perjalanan di Timor Leste yang sudah 

menjadi anggota IATA dapat menerbitkan sendiri tiket dari para maskapai penerbangan 

asing.   

Faktor penentu eksternal pada urutan kelima adalah ‘masuknya maskapai 

penerbangan baru’.  Pada bulan Februari 2011 Batavia Air, dengan Airbus 320 (kapasitas 

penumpang sekitar 160 orang), mulai ‘terbang’ dengan rute Dili-Denpasar-Dili, dengan 

adanya alternatif penerbangan (selain Merpati), maka penumpang mempunyai pilihan lain, 

dan hal ini telah mengakibatkan turunnya harga jual tiket Merpati. Harga jual tiket Merpati 

untuk two-ways (Dili-Dps-Dili), sebelum masuknya Batavia Air adalah sekitar US $ 360, 

setelah Batavia melakukan penerbangan Dili-Dps-Dili, maka Merpati melakukan penurunan 

harga menjadi sekitar US $ 150 untuk „one way‟ , sedangkan Batavia menjual tiket untuk rute 
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yang sama dengan harga sekitar US $ 180. Penurunan harga tiket untuk rute Dili-Dps-Dili 

telah ‘mendorong’ permintaan jasa penerbangan untuk rute Dili-Dps-Dili, dan ini 

memperbesar jumlah pangsa pasar Bayu Buana untuk tujuan keberangkatan keluar negeri 

melalui Denpasar (Bali). Kedepannya sekitar bulan Desember 2011, akan ada maskapai 

penerbangan baru, ‘Timor Leste Air’ yang merencanakan beroperasi dengan rute Dili-

Surabaya-Dili, Dili-Jakarta-Dili, dan Dili-Singapore-Dili. 

Faktor penentu eksternal pada urutan ke-enam adalah ‘kunjungan kerja pegawai 

pemerintah’, walaupun jumlah kunjungan oleh pegawai pemerintah masih relatif kecil secara 

indvidu, yakni sekitar  100 orang pertahunnya (pada tahun 2010), namun banyak dari para 

pejabat yang menggunakan „business class‟ dengan harga yang hampir mencapai sekitar 4 

kali lipat daripada „economy class‟ , jadi dalam jumlah harga tiketnya cukup besar. 

Sedangkan untuk urutan terakhir (dengan bobot 7%) adalah ‘kunjungan wisata keluar negeri’, 

yang penulis perkirakan (berdasarkan informasi dari Pak Putra) sekitar  600 orang (pada 

tahun 2010), namun  saat ini kunjungan wisata dari penduduk Timor Leste hanya 

mengunjungi Bali, Surabaya, dan Jakarta, dan untuk kedepannya seiring dengan 

perkembangan pendapatan perkapita mereka, maka diharapkan mereka akan melakukan 

kunjungan wisata ke luar negeri. 

 

Dari faktor-faktor internal diatas, maka faktor ‘keberadaan agen perjalanan di 

Denpasar dan Singapore’ merupakan ‘ancaman’ bagi Bayu Buana dengan bobot yang paling 

besar, yakni 12%, seperti telah penulis jelaskan mereka (para agen perjalanan) ini, yang 

beroprasi secara individu, dapat menjual dengan harga yang lebih murah karena biaya operasi 

mereka relatif rendah (mereka tidak mempunyai kantor yang permanen). Lalu, ‘ancaman’ 

yang lainnya adalah ‘berakhirnya masa kerja UNMIT pada tahun 2012’ dan dengan bobot 

yang sama (11%) adalah ‘kebijakan pemerintah Timor Leste mengenai keanggotaan IATA’. 
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Pada saat UNMIT selesai ‘masa baktinya’ di Timor Leste, maka Bayu Buana akan 

kehilangan pangsa-pasar sebanyak 1.828 pekerja-asing. Berkenaan dengan rencana 

pemerintah Timor Leste untuk menjadi anggota IATA, maka ‘ancaman’ akan datang dari 

para agen perjalanan di Timor Leste, karena mereka (setelah menjadi anggota IATA) dapat 

menerbitkan tiket untuk maskapai penerbangan asing secara langsung, tanpa melalui Bayu 

Buana.      

Sedangkan faktor eksternal yang menjadi ‘kesempatan’ Bayu Buana adalah 

‘perkembangan perekonomian Timor Leste’ dan ‘mobilitas tenaga kerja asing’ dengan bobot 

masing-masing 14%, kemudian ‘pembangunan supply base di Suai’ dengan porsi 13%,  dan 

berturut-turut ‘masuknya maskapai penerbangan baru’ (10%), ‘kunjungan kerja pegawai 

pemerintah’ (8%), dan ‘kunjungan wisata penduduk Timor Leste’. 

Tabel 4-6 

EFE Matrix Bayu Buana 

Faktor-faktor eksternal Bobot Nilai Skor 

Kesempatan       

Perkembangan perekonomian Timor Leste 14% 3.5 0.49 

Mobilitas tenaga kerja asing 14% 3.5 0.49 

Pembangunan Supply Base di Suai 13% 3.5 0.46 

Masuknya maskapai penerbangan baru 10% 2.5 0.25 

Kunjungan kerja pegawai pemerintah 8% 2.5 0.20 

Kunjungan wisata keluar negeri  7% 2.0 0.14 

Ancaman       

Agen perjalanan di Singapore dan Denpasar 12% 2.0 0.24 

Berakhirnya masa kerja UNMIT pada tahun 2012 11% 1.5 0.17 

Kebijakan pemerintah TL untuk ikut IATA 11% 2.0 0.22 

Total  100%   2.65 
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Suatu hasil dari penjumlahan tabulasi EFE Matrix diatas 2,5 menyatakan kesiapan 

suatu industri untuk menjawab tantangan eksternal, dalam hal ini Bayu Buana dengan hasil 

2,65 mengisyaratkan kesiapannya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, dengan 

meminimalisasi ‘ancaman’, bahkan kalau memungkinkan menjadikan suatu ‘ancaman 

menjadi peluang bisnis.   

Untuk faktor eksternal yang menjadi ‘kekuatan’ Bayu Buana, penulis memberikan 

nilai 3.5 atas ‘kesempatan’ sehubungan dengan ‘perkembangan perekonomian di Timor 

Leste’, karena hal ini akan meningkatkan mobilitas tenaga-kerja asing baik pada sektor 

perminyakan (yang merupakan tulang punggung perekonomian TL), maupun (sebagai 

multiplier effect), dengan bertumbuhnya industri sentra pendukung seperti penyalur 

(supplier), sub-kontraktor, dan bahkan meningkatnya hubungan diplomatik, contohnya 

peningkatan hubungan diplomatik dengan negara China yang sangat ‘berkepentingan’ 

terhadap industri minyak di Timor Leste. 

 Untuk ‘kesempatan’ yang juga penulis berikan penilaian 3,5 (sebagai sangat 

potensial) adalah ‘mobilitas tenaga kerja asing’ dan ‘pembangunan „supply base‟ di Suai. 

Mobilitas tenaga kerja asing, adalah sebagai dampak dari kemajuan perekonomian di Timor 

Leste, dimana sektor ‘primadona’ perminyakan dilakukan oleh investor asing melalui hak 

konsesi (production sharing). Inisiatif Pemerintah Timor Leste untuk membangun supply 

base di Suai adalah dalam rangka mendorong ‘muatan lokal’, yakni menjadikan Suai sebagai 

suatu pelabuhan untuk  operasional minyak (lengkap dengan shipyard), dan sarana 

pergudangan, bandara udara, rumah-sakit, super-market, dan penginapan (hotel). 

Untuk ‘ancaman’, penulis memberikan angka 1.5 (sangat berpotensi) untuk 

menurunkan penjualan tiket melalui Bayu Buana adalah berakhirnya masa kerja UNMIT 

pada 2012, yang akan berdampak langsung dengan menurunnya pangsa pasar Bayu Buana 

dari penjualan kepada para pekerja-asing di UMIT (yang berjumlah 1.828 orang). Ancaman 
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selanjutnya yang cukup signifikan dampaknya adalah ‘para agen perjalanan individu di 

Singapore dan Denpasar’ dan ‘kebijakan pemerintah Timor Leste untuk IATA’. Untuk 

mengatasi ancaman ini pihak Bayu Buana harus melakukan suatu strategi yang dapat 

meminimalisasi ‘ancaman’, dan bahkan kalau memungkinkan menjadikan ‘ancaman’ ini 

sebagai peluang bisnis. Terhadap kemungkinan masuknya Timor Leste sebagai anggota 

IATA, maka bisa saja pihak Bayu Buana bekerja sama dengan pihak pemerintah Timor Leste 

untuk memfasilitasi inisiatif ini, dan untuk mencapai kepentingan bersama, pihaknya 

mendapat ijin untuk melakukan operasi di Timor Leste dan membuat suatu sinergi dengan 

agen perjalanan lainnya di negara ini.        

 
4.6  CPM Matrix 

Berdasarkan temuan dari faktor-faktor eksternal dan internal yang telah penulis 

uraikan, maka dapat disajikan suatu Competitive Profile Matrix, yang akan membandingkan 

kemampuan bersaing  antara Bayu Buana, Vaya Tour, dan para agen perjalanan individu 

(Individual Travel Consultants). Untuk ini, penulis merinci critical success factors (faktor-

faktor kesuksesan yang penting), yakni: ketersedian rute penerbangan internasional, 

pelayanan kepada agen perjalanan di Dili, harga tiket yang bersaing, market share, growth 

(kenaikan penjualan), promosi produk kepada pelanggan, dan hubungan yang baik dengan 

pemerintah Timor Leste.  

Dari critical success factors diatas penulis akan memberikan suatu skala kepentingan 

terhadap keberhasilan usaha penjualan tiket di Timor Leste, dengan melakukan pembobotan, 

yakni bobot mendekati 100% menyatakan suatu faktor sangat ‘berpengaruh’, sebaliknya 

skala yang menjauhi 100% menyatakan faktor tersebut mempunyai pengaruh yang relatif 

kecil. Berikut hasil analisa penulis: 
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Tabel 4-7 

Daftar Pembobotan Critical Success Factors Bayu Buana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada Tabel 4-8 ( Competitive Profile Matrix ), Bayu Buana meraih total nilai skor 3 

yang paling tinggi, berarti Bayu Buana mempunyai posisi kompetisi yang paling kuat 

terhadap pesaingnya. Pesaingnya AA Travel pada posisi kompetisi kedua dengan total nilai 

skor 2.85, dan yang mengunguli Bayu Buana dalam hal harga tiket yang bersaing (dengan 

perolehan nilai skor 4). Menurut keterangan Pak Putra, AA Travel menjual harga tiket hampir 

sama dengan para individual travel consultants (yang mempunyai nilai skor yang sama), 

sementara pelayanannya kepada VIP Travel Agent juga memuaskan. Oleh karenanya Bayu 

Buana harus dapat menekan biaya operasional agar dapat menjual tiket dengan harga yang 

lebih bersaing. 

 

 

 

 

Critical success factors Bobot 

Ketersedian rute penerbangan internasional 18% 

Market share 16% 

Harga tiket yang bersaing 16% 

Efektifitas pelayanan kepada agen di Dili 15% 

Promosi produk kepada pelanggan 12% 

Growth (kenaikan penjualan tiket Airlines di TL) 12% 

Hubungan baik dengan pemerintah Timor Leste 11% 

Total  100% 
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Tabel 4-8 

Competitive Profile Matrix Bayu Buana 

 

      Bayu Buana Vaya Tour  Individual TCs 

Critical success factors Bobot Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor 

Ketersedian rute penerbangan internasional 18% 3 0.54 3 0.54 2 0.36 

Market share 16% 3 0.48 2.5 0.40 2 0.32 

Harga tiket yang bersaing 16% 2.5 0.40 3 0.48 4 0.64 

Efektifitas pelayanan kepada agen di Dili 15% 3.5 0.53 2.5 0.38 3 0.45 

Promosi produk kepada pelanggan 12% 3 0.36 2 0.24 2 0.24 

Growth (kenaikan penjualan) 12% 3 0.36 2 0.24 3 0.36 

Hubungan baik dengan pemerintah TL 11% 3 0.33 2 0.22 2 0.22 

Total  100%   3.00   2.50   2.59 

  

 Berikut Grafik 4-2 penjualan oleh Bayu Buana dan Vaya Tour melalui VIP Travel 

Agent untuk rute-rute internasional pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Penjualan tiket Bayu 

Buana pada tahun 2008 adalah US $ 305,000 kemudian meningkat menjadi US $ 349,000 

pada tahun 2009, dan mencapai US $ 530,000 pada tahun 2010. Sedangkan penjualan tiket 

Vaya Tour mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi hanya US $ 54,000 dari US $ 

118,000 pada tahun 2009. Pihak VIP Travel Agent mengharapkan tingkat pelayanan oleh 

Vaya Tour dapat lebih ditingkatkan. 
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Grafik 4-2 

Penjualan Tiket Bayu Buana dan Vaya Tour 

Melalui VIP Travel (periode 2008, 2009, dan 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7  SWOT Matrix 

Dari hasil pengamatan eksternal dan internal faktor terhadap penjualan tiket Bayu 

Buana oleh VIP Travel Agent, maka penulis akan melakukan analisa SWOT, yakni dengan 

mengkombinasikan ‘kekuatan’ dan ‘kelemahan (faktor-faktor internal) dengan ‘kesempatan’ 

dan ‘ancaman’ (faktor-faktor eksternal), yang akan menghasilkan empat (4) pilihan strategi 

yang dapat dilakukan oleh Bayu-Buana di Timor Leste. Keempat stategi tersebut adalah 

sebagai berikut.   
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Tabel 4-9 
 

MATRIX ANALISA SWOT  Bayu Buana 
 

  
KEKUATAN (S) 

 
 Rute penerbangan internasional 
 Efektifitas pelayanan 
 Promosi 
 Hubungan baik dengan 

pemerintah TL 
 Reputasi  
 Tim manajemen handal 
 Market share 
 Growth di TL 

 

 
KELEMAHAN (W) 

 
 Harga jual tiket 
 Menggunakan dua mata uang 

(IDR & USD) untuk transkasi 
pembelian dan penjualan tiket 
 

 
KESEMPATAN (O) 

 
 Perkembangan perekonomian 

TL 
 Mobilitas tenaga-kerja asing 
 Pembangunan di Suai 
 Maskapai penerbangan baru 
 Kunjungan kerja pegawai 

pemerintahan 
 Kunjungan wisata keluar negeri 

 
STRATEGI SO 

 
 Vertical integration dengan 

membuka kantor cabang di Dili 
 Joint ventureuntuk pangsa 

pasar di Suai dan Darwin 
 Diversifikasi produk layanan 

(jasa pelayanan ground 
handling) 

 
 
 

 
STRATEGI WO 

 
 Efisiensi biaya operasional 
 Menurunkan harga penjualan 

tiket 
 

 
ANCAMAN (T) 

 
 Agen perjalanan di Singapore 

dan Denpasar (Bali) 
 Berakhirnya masa kerja  

UNMIT 2012 
 Kebijakan pemerintah TL untuk 

IATA 
 

 
STRATEGI ST 

 
 Diversifikasi produk layanan 

(jasa pelayanan ground 
handling) 

 Membuka kantor cabang di 
Dili 

 Akuisisi agen perjalanan lokal 
 
 

 
STRATEGI WT 

 
 Difensif dan melakukan joint 

venturedengan agen perjalanan 
di Dili, untuk dapat 
menurunkan harga jual tiket 
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Berdasarkan analisa Matrix SWOT sesuai Tabel 4-9 diatas, dan sejalan dengan 

visi dan misi perusahaan, maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan strategi dibawah 

ini untuk penjualan tiket di Timor Leste: 

Strategi SO, menciptakan strategi yang menggunakan ‘kekuatan’ untuk 

memanfaatkan ‘peluang’. Strategi yang dapat dilakukan adalah ‘vertical integration’ 

dengan membuka kantor cabang di Dili, Timor Leste. Dengan membuka kantor cabang, 

maka Bayu Buana dapat melakukan penjualan langsung kepada pelanggan di Timor 

Leste, dengan memangkas jalur distribusi ini, maka harga tiket akan bisa lebih bersaing, 

karena para agen perjalanan di Dili menambahkan ‘biaya jasa’ dari tiket yang 

‘diambilnya’ dari Bayu Buana untuk dibebankan kepada pelanggan. Strategi lainnya: 

menunjuk (mempersiapkan) kerjasama dengan agen perjalanan di Timor Leste untuk 

membukan representatif office di Suai dan Darwin; melakukan diversifikasi, yakni 

pelayanan ground handling untuk pelanggan dari Timor Leste di bandara udara Denpasar, 

Surabaya, dan Jakarta (jasa imigrasi, penjemputan, dan hotel). 

Strategi WO, menciptakan strategi untuk mengatasi ‘kelemahan-kelemahan’ untuk 

meraih kesempatan. Strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan efisiensi biaya 

operasional agar dapat menurunkan harga penjualan tiket. Strategi lainnya adalah dengan 

menurunkan keuntungan, untuk bisa menurunkan harga tiket, atau alternatif lainnya 

melakukan negosiasi dengan agen perjalanan di Dili untuk masing-masing menurunkan 

keuntungan, agar dapat menjual tiket dengan harga yang lebih murah. 

Strategi ST, yang dapat dilakukan adalah diversifikasi jasa pelayanan, yakni sama 

seperti pada SO srategi, dengan menawarkan jasa pelayanan untuk ground handling, atau 

yang sama dengan SO strategi, yakni membuka kantor cabang di Dili (dalam 

mengantisipasi ‘ancaman’ Timor Leste menjadi anggota IATA), dan juga melakukan 

kerja-sama (joint venture) dengan agen perjalanan di Dili. 
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4.8  SPACE Matrix  

Dengan melakukan analisa posisi dan evaluasi, maka Bayu Buana dapat 

mengetahui posisinya di pasar, apakah agresif, difensif, conserfatif, atau competitif.  

Competitive Advantage, dan Kekuatan Industry (Industry Strength) yang akan 

mewakili sumbu X, kemudian Keseimbangan Lingkungan (Environment Stability), dan 

Kekuatan Keuangan (Financial Strength) yang mewakili sumbu Y. Berikut kriterianya 

masing-masing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi WT, strategi yang harus dilakukan adalah difensif (memperthankan pasar), 

yakni sama dengan ST strategi, melakukan kerja-sama dengan agen perjalanan di Dili 

untuk dapat menjual tiket yang lebih murah, dan dalam rangka mengantisipasi Timor 

Leste untuk menjadi anggota IATA.        
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Tabel 4-10 
 

Keriteria Posisi Internal dan Eksternal Bayu Buana 
 

Internal Stretegic Position External Strategic Position 

Competitive Advantage – Axis X 
(-6 Sangat Jelek, -1 Sangat Baik) 
 
-1 Ketersedian rute penerbangan internasional 
-3 Harga jual tiket 
-2 Efektifitas pelayanan 
-3 Promosi 
-2 Hubungan dengan pemerintah TL 
-2 Market Share 
 
Nilai rata-rata – 2.2 

Total rata-rata Axis X:  -2.2 + 3.5 = + 1.3 
 

Industry Strength – Axis X 
(+1 Sangat Jelek, +6 Sangat Baik) 
 
+5 Mobilitas tenaga-kerja asing 
+2 Potensi domestik kompetisi (IATA) 
+5 Pembangunan di Suai 
+2 Potensi eksternal kompetisi (Singapore dan Darwin) 
 
 
 
Nilai rata-rata + 3.5 

Financial Strength – Axis Y 
(+1 Sangat Jelek, +6 Sangat Baik) 
 
+5 Cash Flow 
+5 Likuiditas 
+4 ROA (Return on Assets) 
+5 Sales growth 
 
Nilai rata-rata + 4.75 

Total rata-rata Axis Y:  +4.75 + -2.5 = + 2.25 
 

Environment Stability (ES) – Axis Y 
(-6 Sangat Jelek, -1 Sangat Baik) 

-2 Perekonomian di Timor Leste 
-2 Tingkat inflasi 
-2 Perpajakan 
-4 Teknologi komunikasi (akses internet) 
 
Nilai rata-rata -2.5 
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Berikut pemetaannya pada grafik SPACE :  
 
 

 
Grafik 4-3 

 
SPACE Matrix Bayu Buana 
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Competitive 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Dari hasil pemetaan SPACE Matrix, maka berdasarkan posisi strategis internal 

(competitive advantage, dan kekuatan keuangan), dan posisi strategis eksternal (kekuatan 

lingkungan industry, dan stabilitas lingkungan pasar), disarankan Bayu Buana melakukan 

strategi agresif, yakni meningkatkan ‘market share‟ di Timor Leste dengan memasuki pasar 

yang baru (market penetration) seperti di Suai, dan juga meningkatkan penjualan di Dili 

(existing market coverage). 
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4.9 IE Matrix  

Analisa IE (internal and eksternal) adalah kelanjutan dari EFE (eksternal factor 

evaluation) dan IFE (internal factor evaluation). Dengan ‘mengkombinasikan’ EFE dan IFE, 

maka akan didapat suatu posisi yang dikategorikan kedalam sembilan (9) kotak, seperti 

Gambar 4-3 dibawah ini. EFE Bayu Buana adalah 2.65 yang mewakili sumbu Y, dan            

IFEnya 2.8. 

 

Gambar 4-4 

IE Matrix Bayu Buana  
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 Berdasarkan Matrix IE, maka strategi yang harus dilakukan Bayu Buana di Timor 

Leste adalah ‘membangun’ pelanggan, sementara berusaha untuk memaksimalkan kekuatan 

eksternal, untuk kemudian melakukan ‘perluasan’ (market \penetration) sejalan dengan 

pembangunan distrik-distrik di Timor Leste (seperti di Suai, Betano, dan Beaco) .      
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4.10 GRAND STRATEGY Matrix   

Berdasarkan kombinasi dari Market Growth (rapid atau slow) dengan Competitive 

Position (strong atau weak), maka dapat kita tentukan posisi Bayu Buana di Timor Leste. 

Setelah posisi ini diketahui, maka ada beberapa alternatif strategi generik yang dapat dipilih 

untuk diterapkan. Seperti telah dianalisa aktifitas pemasaran tiket Bayu Buana di Timor Leste 

mengalami rapid market growth, dan strong competitive position. Maka strategi generik yang 

dapat diterapkan adalah sebagai berikut ini, Gambar 4-4 

 

Gambar 4-5 

Grand Strategy Matrix Bayu Buana 

 

 
 

Pilihan strategi yang dapat dilakukan adalah: 

Market development, dapat dilakukan dengan mengatisipasi ‘pasar baru’ di Suai baik 

dalam masa pembangunan, dimana terjadi mobilitas tenaga-kerja pada sektor konstruksi 
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(jalan, listrik, pengadaan air bersih, bandara udara, pelabuhan, gudang, dan hotel), para 

pekerja ini sebagian besar orang-asing (Jepang, Portugis, Autralia, Indonesia, Brazil, China, 

Amerika), dan juga setelah ‘supply base’ di Suai selesai dibangun, untuk pangsa pasar para 

pekerja di sektor perminyakan dari Dili-Darwin-dan kota-kota internasional (pulang-pergi). 

Market penetration, dapat dilakukan melalui para agen perjalanan di Timor Leste 

untuk pelanggan yang saat ini belum terlalu intensif dilakukan, khususnya untuk penerbangan 

ex Darwin (ke kota-kota di Australia) dari Dili. 

Product development, dapat dilakukan dengan menawarkan layanan jasa baru, seperti 

ground handling (pengurusan imigrasi, hotel, penjemputan) di Denpasar, Surabaya, dan 

Jakarta. 

Forward integration, dapat dilakukan dengan membuka kantor cabang di Dili, dan 

melakukan penjualan langsung kepada pelanggan di Timor Leste (memotong jalur distribusi 

yang dilakukan oleh para agen perjalanan di Timor Leste. 

Backward integration, adalah menangani sendiri supply (memotong jalur pemasok), 

hal ini tidak bisa dilakukan, karena Bayu Buana ‘mengambil’ tiket langsung dari para 

maskapai penerbangan (melalui akreditasi IATA). 

Horizontal integration, dapat dilakukan untuk memperluas geografik industry, dalam 

hal ini dapat dilakukan ke Darwin, untuk bekerja-sama (joint-venture) dengan agen 

perjalanan di Darwin, atau bisa juga dengan mengakuisisi (membeli sebagian saham) dari 

Airnorth yang melayani trayek Dili-Darwin-Dili. Alternatif lainnya, adalah membeli sebagian 

saham Batavia Air, yang melayani trayek Dili-Denpasar-Dili.      

Related diversification, opsi seperti ‘product development’, yakni melayani juga jasa 

ground handling di Denpasar, Surabaya, dan Jakarta. 
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4.11 QSPM Matrix   

Dengan menganalisa melalui QSPM Matrix, maka manajemen Bayu Buana dapat 

menentukan strategi marketing mana yang paling efektif untuk dilakukan untuk pemasaran di 

Timor Leste. Berikut alternatif dari masing-masing strategi yang disarankan: 

IFE dan EFE (melalui analisa SWOT) 
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 Efisiensi biaya operasional 
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 Diversifikasi produk layanan 

(jasa pelayanan ground 
handling) 

 Membuka kantor cabang di 
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 Akuisisi agen perjalanan lokal 
 
 
 

 
STRATEGI WT 

 
 Difensif dan melakukan joint 

venturedengan agen perjalanan 
di Dili, untuk dapat 
menurunkan harga jual tiket 
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 Product Development 

 Forward Integration 

 Backward Integration 

 Horizontal Integration 

 Related Diversification 

 

Penjelasan implementasi untuk masing strategi di atas telah penulis jelasakan pada 

bahasan sebelumnya.   

Dari semua strategi alternatif yang ditawarkan, maka penulis mengambil Strategi 

Market Development. Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan akuisisi terhadap VIP 

Travel Agent (alternatif 1), atau membuka kantor cabang di Dili (sebagai alternatif 2). 

Dengan menggunakan analisa matrix QSPM didapat pilihan alternatif yang paling efektif, 

yakni melakukan akuisisi terhadap VIP Travel Agent dengan total nilai kemenarikan 3.045,  

lebih besar dari pada alternatif membuka kantor cabang di Dili (dengan total nilai 2.855).      
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Tabel 4-11 

Matrix QSPM Bayu Buana 

 

 

 

 

 

 Melakukan Akuisisi Membuka Kantor Cabang 

  Nilai Total  Nilai Total 

Faktor utama Bobot Kemenarikan Nilai Bobot Kemenarikan Nilai 

Kekuatan       

Tenaga kerja 7% 3 0.21 7% 2 0.14 

Cash flow 9% 3 0.27 7% 3 0.21 

Pelayanan 11% 4 0.44 11% 3 0.33 

Promosi 7% 3 0.21 8% 3 0.24 

Rute penerbangan 8% 3 0.24 8% 3 0.24 

Perusahaan lokal 7% 4 0.28 7% 2 0.14 

Kelemahan   0    

Biaya operasional 9% 2 0.18 6% 3 0.18 

Harga Tiket 6% 2.5 0.15 6% 2.5 0.15 

Pajak perusahaan 7% 4 0.28 8% 3 0.24 

Kesempatan       
Pertumbuhan pasar 7% 3 0.21 7% 3 0.21 

Masuknya maskapai 
lokal 

5% 3 0.15 5% 3 0.15 

Ancaman       

Agen perjalanan lokal 5% 2.5 0.125 7% 3 0.21 

Agen perjalanan asing 7% 2.5 0.175 7% 2.5 0.175 

IATA di Timor Leste 5% 2.5 0.125 6% 4 0.24 

 100%  3.045 100%  2.855 

       

Nilai kemenarikan: 1 Tidak dapat diterima    

 2 Mungkin bisa diterima    

 3 Sangat mungkin untuk diterima   

 4 Sangat bisa diterima    
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan analisa IFE dan EFE, yang dilanjutkan dengan analisa 

SWOT, dan tahapan analisa berikut-nya QSPM, maka sesuai dengan Visi dan 

Misi perusahaan, penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Kemampuan internal Bayu Buana sehubungan dengan usaha 

pemasaran tiket penerbangan lanjutan internasional kepada pelanggan di Timor-

Leste (dari Denpasar, Singapore, dan Darwin) berada sedikit diatas rata-rata 

industri dengan nilai IFE 2.8 (sedikit saja diatas 2.5). Kekuatan Bayu Buana yang 

paling signifikan adalah pada ketersedian rute penerbangan internasional ke 

manca-negara dan kwalitas pelayanan, sedangkan ‘kelemahan-nya’ adalah 

terutama pada harga penjualan tiket; 

2. Kemampuan eksternal Bayu Buana untuk penerbangan 

internasional lanjutan (dari Denpasar, Singapore, dan Darwin) juga berada sedikit 

di atas rata-rata pesaing-nya (agen perjalanan di Bali, Singapore, dan Darwin) 

dengan nilai  EFE 2.65.  Ada beberapa ‘ancaman’ yang perlu disiasati yakni, 

mengenai persaingan harga, potensi berkurang-nya penjualan tiket pada tahun 

2012 (sekitar 1,800 pekerja-asing dari UNMIT akan selesai masa tugas-nya di 

Timor Leste), dan kebijakan pemerintah untuk mendapatkan akreditasi dari IATA. 

Namun demikian, ‘kabar baik-nya’ ialah perkembangan perekonomian di Timor 
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Leste yang ditopang oleh industri minyak bumi berpotensi menaikan mobilitas 

orang (pekerja-asing), dengan rencana pemerintah untuk melakukan 

pembangunan Supply Base di Suai, juga secara bersamaan akan  dibangun oil 

rifenary (pengelolaan kilang minyak) di daerah Betano, dan LNG plant (Liquified 

Natural Gas) (pabrik pengelola gas) di Beaco. 

3. Formulasi strategi pemasaran yang dipilih adalah melakukan 

akuisisi terhadap agen perjalanan lokal (VIP Travel Agent), yang merupakan 

rencana mendesak untuk mengantisipasi persaingan oleh agen perjalanan lokal 

dengan rencana pemerintah Timor Leste untuk mendukung agen perjalanan lokal 

menjadi anggota IATA. Oleh karenanya strategi ini merupakan rencana jangka 

pendek, dalam kisaran waktu satu tahun kedepan (tahun 2012). Strategi akuisisi 

ini juga ditujukan untuk melakukan market development, yakni pada 

perkembangannya (sekitar 2 tahun mendatang) memperluas pasar lokal ke distrik-

distrik (Timor Leste mempunyai tiga-belas ‘kabupaten’ termasuk Suai). Dengan 

mempunyai kepemilikan saham pada VIP Travel Agent, maka akan memberikan 

fleksibilitas kepada Bayu Buana untuk pada saatnya melakukan ‘perluasan-pasar’ 

lokal di Timor Leste. 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis dan Perencanaan..., Elvin Vittorio, Ma.-IBS, 2011



5.2  Saran 

Untuk mendukung pelaksanaan strategi pemasaran Bayu Buana di Timor 

Leste sebagaimana telah disimpulkan, berikut saran-saran yang ingin penulis 

sampaikan kepada manajemen Bayu Buana: 

1. Meningkatkan hubungan baik dengan pemerintah Timor-Leste, 

inisiatif kegiatan sosial yang telah dilakukan ($ 1 for HOPE) ternyata berdampak 

positif dengan dukungan dari Presiden Ramos Horta, dan untuk kedepannya agar 

dipastikan inisiatif lainnya untuk meningkatkan citra Bayu Buana di Timor Leste; 

2. Memilih partner agen perjalanan lokal yang mempunyai reputasi 

yang baik (seperti VIP Travel Agent). Sangat perlu juga diperhatikan kemampuan 

(kompetensi) para pegawai agen perjalanan lokal yang akan dipilih untuk 

melakukan kerja-sama, karena mencari tenaga kerja untuk dipekerjakan di Timor 

Leste merupakan suatu tantangan, karena keterbatasan kemampuan pekerja lokal;  

3. Mengantisipasi pemintaan paket perjalanan wisata ke Timor Leste 

dari manca-negara, banyak sekali objek wisata di Timor Leste yang menjadi daya 

tarik untuk tourist (tempat-tempat bersejarah, gereja, dan wisata laut), untuk itu 

perlu dilakukan pendekatan kepada departemen pariwisata nasional Timor Leste; 

4. Memasarkan jasa pelayangan ground handling di Denpasar, 

Jakarta, dan Surabaya, yakni pelayanan ke-imigrasian, hotel, dan transportasi. 

Dengan penerbangan Merpati dari Dili-Denpasar (setiap hari-nya) ditambah 

dengan Batavia (3 kali dalam satu minggu), maka sektor ini sangatlah potensial.    
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Analisis dan Perencanaan..., Elvin Vittorio, Ma.-IBS, 2011

http://www.bayubuanatravel.com/v11/
http://www.iata.org/about/Pages/history.aspx
http://www.mof.gov.tl/?lang=en
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/TIMORLESTEEXTN/0,,menuPK:294027~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:294022,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/TIMORLESTEEXTN/0,,menuPK:294027~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:294022,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/TIMORLESTEEXTN/0,,menuPK:294027~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:294022,00.html


LAMPIRAN 1 
 

 Map Timor Leste  

 

Sumber: google map 
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LAMPIRAN 2 

Lokasi Joint Petroleum Development Area (JPDA) 

 

 

Sumber: http://www.dfat.gov.au/geo/east_timor/fs_maritime_arrangements.htm 
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LAMPIRAN 3 
Kantor VIP Travel Agent 

Lantai I Hotel Timor 
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LAMPIRAN 4 

Airport Presidente Nicolau Lobato, Dili, Timor-Leste 
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LAMPIRAN 5 
 

E-MAIL 
 

 
VALIDASI  
 
“Strategi Promosi Bayu Buana” 
Dalam charity program $ 1 for HOPE 

 
 

From: "VIP TRAVEL AGENT" <vip_travelagent@yahoo.com>  
Date: Mon, 8 Mar 2010 15:49:34 -0800 
To: 'Bayu Buana Bali \(Agustinus Pake Seko\)'<pakeseko@dps.bayubuanatravel.com> 
Cc: 'BB mbak lia'<lia@dps.bayubuanatravel.com>; 'Bayu Buana Bali 
\(Anita\)'<anita@dps.bayubuanatravel.com>;  
Subject: RE: $1 for HOPE - Charity Campaign in East Timor 
 
Dear Pak Agus . 
 
VIP TRAVEL AGENT support and join untuk event  „‟ $1 for HOPE „‟  
 
Thanks // Putra 
 
Thank you for choosing VIP Travel Agent. Fot further assistant please do not hesitate to 
contact us  
   
Best Regards,  
   
   
Putra Negara Indo 
Manager 
VIP Travel Agent  
Hotel Timor  
Rua Martires dos Patria  
Dili - Timor leste  
Phone: +670-3322951  
Mobile +670-7329990 
Email: vip_travelagent@yahoo.com  
   
IMPORTANT: 
*All travel documents are non-transferable. 
*Travel insurance is strongly recommended by the Department of Foreign Affairs and Trade for 
all overseas travel. 
*If you do not fly and do not notify the airline at least 48 hours prior to the flight's scheduled 
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departure time, you may forfeit the fare paid. 
*For conditions of carriage for all airlines please contact your Travel Manager. 
*You should reconfirm your onward and return flights directly with the airline at least 3 days 
prior to each journey.  Airlines have the right to change flight times and dates without notice. 
*Please ensure your passport has at least six months validity from date of return to East Timor. 
*Please ensure all visa requirements have been met for your journey. 
*Please advise your travel manager of any special requirements you may have: Special meals, 
seating requires or medical requirements. 
*Many fare types and discounted airfares do not accrue frequent flyer points.  Please check with 
your Travel Manager for details. 
*For details of the baggage allowances applicable for your class of service and your chosen 
carrier please contact your Travel Manager or the airline direct. 
*Please refer to our Booking Terms and Conditions for further details on terms and conditions 
applicable to your booking.    
 

 
CHECK-IN PROCEDURE: 
*Strict regulations are in place regarding the carrying of liquids, aerosols and gels as hand 
luggage on all international flights.  Please check with your consultant or airline for further 
information  
*You should check in a minimum of 2 hours before your flight's scheduled departure, except for 
flights for North America where 3 hours is required. Please note that with current security 
arrangements around the world, some airlines and airports require earlier check-in.  If in doubt, 
call the airline to check. 
*Proceed to check-in counter with your travel documents and passport. 
*Most flights are non-smoking. Your Travel Manager has further details  

 
From: Bayu Buana Bali (Agustinus Pake Seko) [mailto:pakeseko@dps.bayubuanatravel.com]  
Sent: Wednesday, March 03, 2010 9:23 PM 

To: rafael.dili@harveyworld.com.au; jimjjtravel@yahoo.com.au; stat dil; timormegatours@aim.com; 
timormegatours@netscape.net; vip_travelagent@yahoo.com; viptravelagent@yahoo.com; I Gusti Agung 

Putu Trisnasari; Kusler-Hohm, O. - JKTPV; Ignasius Igor Dalamas; Regina Melda Purnawan; 

supriadi_j@merpati.co.id 
Cc: joaoa Bosco Guterres; Ade Giuliano; Lorraine Thompson; Bayu Buana Bali (Anita); Bayu Buana Bali 

(Lia) 
Subject: $1 for HOPE - Charity Campaign in East Timor 
 
Distributions list: 
 
Participating Agents:  
Harvey World Travel - Mr. Rafael de Araujo / Manager  
Jim‟s Gateway Travel - Mr. James Richards / General Manager  
STAT Travel – Mr. Mito Sousa / Manager 
Timor Mega Tour - Mr. Eduardo Massa / Director  
VIP Travel - Mr. Putra Negara Indo / Manager  
   
Participating Airlines:  
Cathay Pacific - Ms. I.G.A Putu Trisnasari / Sales Manager  
KLM/AF - Ms. Olivia A Kusler / Sales Manager  
Malaysia Airlines - Mr. Igor Da Lamas / District Sales Manager  
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Merpati Airlines - Mr. Supriadi Jufri / Regional Manager  
Qatar Airways - Ms. Regina Melda Purnawan / District Sales Manager  
  
RE: $1 for HOPE – Charity Campaign in East Timor   
   
Business partners /associates,  
   
The power of $1 will keep hope alive in East Timor! 
   
Key integral of this campaign is pure & simple, to raise fund which will be channelled to the orphanage in 
East Timor. Cash collected will be converted in kinds and our donation will be in form of books, 
stationeries, clothing or anything beneficial for school children. 
  
The fund raising exercise is slated to commence on 01 April till 31 October 2010 for duration of 06 
months. We plan to hold a press conference to launch "$1 for HOPE" charity campaign on Friday 09 April 
2009 at 15.00 hrs in Timor Hotel Dili, East Timor. A High Rank Government Officer will grace the historic 
event and to officially launch this campaign. As partners and associates in this charitable event, you will 
be invited to attend.  
   
Subsequent to the launching, we are also planning to organize a special handing over of donation 
ceremony during the first week of December 2010; we shall keep you in the loop of the exact schedule.  
   
Fund Raising mechanics  

 As a ticket issuance agent, Bayu Buana will allocate $1 from every ticket issued irrespective 
destinations 

 As participating agencies, you will allocate $1 for every ticket issued at Bayu Buana, irrespective 
destinations 

 While passengers, will be invited to participate by adding $1 from total bill raised by participating 
agents. In exchange of their charitable kindness a coupon with serial number shall be given to the 
passenger. A Desk /Counter Display shall be provided to participating agents & this we hope to 
have its prominent position over the counter.  

   
We are confident of the compelling factors in the $1 for HOPE, ability in enticing passengers we believe is 
high. To keep hope alive in East Timor, we are targeting $3 for every ticket issued.     
  

 As Participating Airlines, we seek for your kind support & generosity to provide a free ticket which 
will be auction within the period of the campaign to the highest bidder and the cash generated 
from this auction will be added on to the charity fund.  
My profound gratitude to Mr. Supriadi Jufri - Regional Manager of Merpati Airlines for immediate 

confirmation of 6 free tickets DIL- DPS- DIL for the cause.  
   
By October our fervent hope is for the $1 for HOPE to expand into a total of USD 10,000 and these are 
within the realms of reality.  
   
Participating Agents & Airlines will be kept in the loop on monthly basis on the status of fund collection.  
   
A&P  
We have device an effective & widespread awareness for this campaign; covering the following 
initiatives:-  
 

 Media coverage on launching day 
 Desk / Counter Display 
 Indoor Standing banner 
 Flyers with boarding pass size that will be attached on MZ boarding pass ex Dili and DPS 
 Insertion in local news paper 
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We are confident that this concerted initiative amongst Airlines & Agents will be viewed positively and 
help boosting the image of Travel Industry in East Timor.  I sincerely hope that the above information 
is clear and sufficient, in the meanwhile looking forward to your confirmation to the “$1 for HOPE”! 
 
 
       "Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see." - Mark Twain 
  
 
 
 
Thank You and Best Regards, 
Agustinus Pake Seko 
Area Manager 
PT. Bayu Buana Tbk. Travel Services - Bali Office 
819 Sunset Road Kuta - 80361 
Bali - Indonesia 
Phone: + 62 361 755788 
Fax: + 62 361 754311 
  
E-mail: pakeseko@dps.bayubuanatravel.com 
Website: www.bayubuanatravel.com 
  
 

LAMPIRAN 6 
 

VALIDASI  
 
“Data Penjualan Bayu Buana melalui VIP Travel Agent” 
 
 

 
From: elvin vittorio <elvin_vittorio@yahoo.com>;  

To: Bayu Buana Bali (Sofal) <sofal@dps.bayubuanatravel.com>;  

Cc: Bayu Buana Bali (Lia) <lia@dps.bayubuanatravel.com>; VIP Travel Agent 
<vip_travelagent@yahoo.com>; Bayu Buana Bali (Anita) <anita@dps.bayubuanatravel.com>;  

Subject: Re: Sales Bayubuana  
Sent: Mon, Sep 5, 2011 2:08:41 AM  

Terimakasih pak sofal  

On Sep 5, 2011, at 9:39 AM, "Bayu Buana Bali \(Sofal\)" <sofal@dps.bayubuanatravel.com> 
wrote: 

Dear Elvin,  
Berikut data yang diminta terhitung mulai transaksi 2008 
Thanks 
SOFAL 

 
From: elvin vittorio [mailto:elvin_vittorio@yahoo.com]  

Sent: Friday, August 26, 2011 4:26 PM 
To: Anita 

Cc: Bayu Buana Bali (Sofal); <putra_negara_indo@yahoo.com>; VIP TRAVEL AGENT 
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Subject: Re: Sales Bayubuana 
  
Baik Bu anita terimakasih 
  
Pak sofal mohon bantuannya, terima kasih 
  
Salam 
Elvin vittorio 
 
Sent from my iPhone 
 
On Aug 26, 2011, at 1:49 PM, "Anita" <anita@dps.bayubuanatravel.com> wrote: 

Dear Pak Elvin, 
  
Untuk data penjualan Pak Sofal dari finance nanti yang akan bantu informasikan, saat ini 

sedang cuti jadi mungkin nanti setelah kembali dari Cuti baru bisa informasikan. 
  
Salam, 
Anita 
  

 
From: Elvin Vittorio [mailto:elvin_vittorio@yahoo.com]  

Sent: Friday, August 26, 2011 1:21 PM 

To: Bayu Buana Bali (Anita) 
Cc: Bayu Buana Bali (Sofal); putra_negara_indo@yahoo.com 

Subject: Fw: Sales Bayubuana 
  
Yth Bu Anita, 
Bisa saya minta tolong data penjualan untuk tahun 2008-nya juga (filenya tertulis 
2008-2010, tapi data 2008 tidak ada)  
Terima kasih atas bantuannya. 
Salam, 
Elvin Vittorio 
  
  
From: Bayu Buana Bali (Sofal) [mailto:sofal@dps.bayubuanatravel.com]  
Sent: Friday, July 22, 2011 4:00 PM 
To: VIP Travel Agent 
Cc: VIP TRAVEL - ; pakeseko@bayubuanatravel.com; Bayu Buana Bali (Lia); Bayu Buana Bali (Anita) 
Subject: RE: Sales Bayubuana 
  
Dear Putra 
  
Berikut ini rekapitulasi sales selama untuk periode 2009 dan 2010 (terlampir) 
  
Terima kasih 
SOFAL 
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From: VIP Travel Agent [mailto:vip_travelagent@yahoo.com]  
Sent: Friday, July 22, 2011 4:13 PM 
To: Bayu Buana Bali (Sofal) 
Cc: 'VIP TRAVEL - Vittorio Saleh' 
Subject: Sales Bayubuana 
  
Dear Pak Sofal , 
  
Pak Apa boleh informasikan untuk nominal Sales BayuBuana tahun 2009 dan 2010 untuk total 
SALES penjualan ke Agent di DILI ( secara keseluruhan ). 
  
  
Thanks  
  
  
  
Thank you for choosing VIP Travel Agent. Fot further assistant please do not hesitate to 
contact us  
   
Best Regards,  
   
   
Putra Negara Indo 
Manager 
VIP Travel Agent  
Hotel Timor  
Rua Martires dos Patria  
Dili - Timor leste  
Phone: +670-3322951  
Mobile +670-7329990 
Email: vip_travelagent@yahoo.com  
   
IMPORTANT: 
*All travel documents are non-transferable. 
*Travel insurance is strongly recommended by the Department of Foreign Affairs and Trade for 
all overseas travel. 
*If you do not fly and do not notify the airline at least 48 hours prior to the flight's scheduled 
departure time, you may forfeit the fare paid. 
*For conditions of carriage for all airlines please contact your Travel Manager. 
*You should reconfirm your onward and return flights directly with the airline at least 3 days 
prior to each journey.  Airlines have the right to change flight times and dates without notice. 
*Please ensure your passport has at least six months validity from date of return to East Timor . 
*Please ensure all visa requirements have been met for your journey. 
*Please advise your travel manager of any special requirements you may have: Special meals, 
seating requires or medical requirements. 

Analisis dan Perencanaan..., Elvin Vittorio, Ma.-IBS, 2011

javascript:return


*Many fare types and discounted airfares do not accrue frequent flyer points.  Please check with 
your Travel Manager for details. 
*For details of the baggage allowances applicable for your class of service and your chosen 
carrier please contact your Travel Manager or the airline direct. 
*Please refer to our Booking Terms and Conditions for further details on terms and conditions 
applicable to your booking.    
 

 
CHECK-IN PROCEDURE: 
*Strict regulations are in place regarding the carrying of liquids, aerosols and gels as hand 
luggage on all international flights.  Please check with your consultant or airline for further 
information  
*You should check in a minimum of 2 hours before your flight's scheduled departure, except for 
flights for North America where 3 hours is required. Please note that with current security 
arrangements around the world, some airlines and airports require earlier check-in.  If in doubt, 
call the airline to check. 
*Proceed to check-in counter with your travel documents and passport. 
<image001.jpg> 
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  LAMPIRAN  7                                                                Validasi 'Kesempatan' Analisis SWOT
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GOVERNO 
República Democrática de Timor-Leste 

Secretaria de Estado dos Recursos Naturais  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO 

 

SPEECH BY 

H.E. MR ALFREDO PIRES 

SECRETARY OF STATE FOR NATURAL RESOURCES 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE 

 

KEYNOTE SPEAKER 

ON THE OPENING OF THE 15th SOUTHEAST ASIA AUSTRALIA OFFSHORE 

CONFERENCE (SEAAOC) 

 

Timor-Leste New Frontier: Oil for Human Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darwin Convention Centre, 10th September 2009 
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Hon. Chief Minister Paul Henderson 

Distinguished Guests 

Ladies and Gentlemen, 

 

First of all, I thank Minister Henderson for inviting me to speak on behalf of the 

Government of Timor-Leste in this very important conference. It is a great pleasure 

for me to be here with you to speak about Timor-Leste as a new frontier and its oil 

for human development – Our vision and plans for the oil and gas development. 

 

But I would like to start by telling you some things about Timor-Leste that you 

probably don’t know.  

 

Last year Timor-Leste was ranked the second fastest growing economy in the 

world, behind Qatar, with a growth rate of 12.8% despite the global financial crisis.  

 

You also might be surprised to know despite the travel advisories by Australia, 

Timor-Leste has one of the lowest crime rates per capita in the world.  

 

The new Government’s commitment to building minor and major capital 

development in Timor-Leste increased some 339% in 2008 and we have executed 

more of the budget on improving the lives of our citizens than all previous 

Governments combined, an increase of 286%. 

 

The ANZ Bank in Dili announced recently that new accounts this year have 

increased by 80%, foot traffic has increased 2% per week and lending has doubled, 

which tells us the economy is moving. 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

Timor-Leste as a new nation is quite fortunate to have endowed substantial oil and 

gas and mineral resources. Under the Constitution of Timor-Leste, all natural 

resources, petroleum and minerals belong to the State.   
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The State is to explore these resources for the benefit of the whole people of Timor-

Leste. 

  

With the exploration and production of petroleum resources, Timor-Leste is now 

able to receive a continuing flow of revenue from one of the fields in the Timor Sea 

that we exploit jointly with Australia.  

 

The Bayu Undan Project has been a very good source of revenue to the country, 

but petroleum development is not only about revenues. It is also about nation 

building through the creation of jobs and new economic activities that can facilitate 

long term, sustainable, social and economic growth to country. 

 

In this regard, the Government views that oil and gas development based on the 

shores of Timor-Leste is very important. Otherwise we will get back to the situation 

where the ex-Chief Minister Claire rightly put in one of her interventions that; 

if…the oil and gas development are not based on the shores, its almost like a 

“reversion to the old days where the developers saw Australia as just a mine or a 

quarry” - resources are taken out without leaving behind a significant infrastructure 

and economic benefits.  

 

Which is why any future development of petroleum resources must be strategically 

aligned to bring long term revenue and opportunities to our people.  

 

We are not just talking about the primary source of revenue, the royalties and 

taxes. We are talking about logistics support for the oil and gas industries, the 

building of warehouses for storages, and maintenance, fabrication yards, crew 

change services and supports for the offshore operations, the services to the E&P 

sector. We are talking about supply base, and in the downstream sector, the 

activities relating to the refineries, petrochemical plants, gas liquefaction plants 

(LNG-Plant) and methanol plants. All these will create jobs and business 

opportunities. 

 

Ladies and Gentlemen, 
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Like Northern Territory, which has begun to become a gas hub for this region and is 

now reaping the economic benefits, Timor-Leste intends to build the base for 

becoming a gas hub too.  

 

In Timor-Leste, we like to have Australian cities with our Timorese towns to form 

“sister cities”, so we may call these two potential gas centers “sister gas hubs”.  

 

Northern Territory can be the hub for the southern Timor Sea gas fields, Timor-

Leste can be the hub for the northern Timor Sea gas fields. 

 

In preparation for this development, the Government of Timor-Leste has designated 

three centers to be the corridor of oil and gas development.  

 

Situated in the southern part of the country, the Government has allocated 400 Ha 

in Suai for the development of a Supply Base, 300 Ha of land in Betano for 

Refineries and Petrochemicals and 250 Ha land in Beaco for the LNG-Plant 

development up to 20 MTPA.  

 

These towns are closer to most oil and gas exploration activities and an area where 

there are numerous oil and gas seeps, which potentially will be explored in the 

future. 

 

The short distance to the centers of activities also means savings for the industry. 

 

In terms of human development, by moving the oil and gas activities to the 

southern coast area, it will help reduce migration to the north, particularly to Dili, 

the Capital which is becoming increasingly overcrowded. Having these new centers 

will literally foster a new frontier for Timor-Leste. 

 

This development will be undertaken under partnership with the private sector and 

with the support of the Government. 
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In all these three centers, the Government of Timor-Leste is ready to invest. We 

are committed to build the basic infrastructures and services that can support the 

industry such as an Airport and Helibase, reliable water supplies, a motorway 

linking the three centers, as well as reliable power supply.  

 

A brand new hospital is already built in the Suai district near designated area for 

the Supply Base, telecommunications and banking are underway and other services 

are currently being fostered to support our development plans. 

 

The Government has also passed very generous fiscal legislation such as low 

corporate income tax (10%) for all downstream activities. The depreciation rate for 

the major capital investment is 100% straightaway. This effectively gives a couple 

of years of tax holidays for big capital investments and very low tax rate thereafter.  

 

Ladies and Gentlemen, 

 

Having shared with you our vision and plans for the future of the oil and gas 

industry in Timor-Leste – I can not leave this very important forum without 

touching the issue of the Greater Sunrise field development. 

 

As you may appreciate the Greater Sunrise is one of the biggest gas fields in this 

region and in the Timor Sea. The field straddles between the temporary 

administrative jurisdiction where Timor-Leste and Australia explore jointly. The 

20.1% of the Greater Sunrise is administered by the Autoridade Nacional do 

Petróleo, and 79.9% by the Australian regulatory authorities. Timor-Leste and 

Australia have agreed onto a treaty called Certain Maritime Arrangement in Timor 

Sea (CMATS) and the International Unitization Agreement (IUA) that recognize that 

the area in Timor Sea is a disputed area, including the area of Greater Sunrise. 

Timor-Leste and Australia also agreed that no country will claim its sovereign right, 

nor exclusive jurisdiction over the area for 50 years. This is our understanding of 

the arrangements, and as such, the Greater Sunrise is essentially a joint 

exploration field, jointly administered, regardless of its apportionment ratio, 
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temporary administration or revenue flow. Timor-Leste is committed to work under 

this frame. 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

Commercially, we have studied the economical viability of a Pipeline and LNG-Plant 

development in Timor-Leste for either 4 MTPA or 6 MTPA from any field in the Timor 

Sea, more specifically, the Greater Sunrise gas field.  

 

The Government studies, done in collaboration with third parties and world class 

independent service companies, have all confirmed the technical feasibility of 

bringing a pipeline which would cross the Timor Trough.  

 

We have also studied the risks associated with such an undertaking and came out 

quite confident with the assessment. 

 

The studies also show that the Greater Sunrise development to Timor-Leste is 

commercially much more viable than what we have been led to believe. 

 

Having shared with you all these, I now would like to reiterate the position of the 

Government of Timor-Leste on the development of the Greater Sunrise gas field. 

 

Firstly, all Treaties and Agreements that we have entered into with the Australian 

Government require that the development of the resources in the Timor Sea, 

including the Greater Sunrise, must be for the benefit of the peoples of Timor-

Leste and Australia.  

 

One development in the Timor Sea, the Bayu Undan project has benefited the 

people of Australia through its infrastructures in Darwin. It is only fair that this 

time Timor-Leste will benefit from the development of infrastructures from the 

Greater Sunrise with an LNG-Plant in Timor-Leste.  

 

It is technically feasible; 
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It is commercially viable; and 

 

It is legally merited.  

 

Maybe future generations could reconcile an alternative agreement, but our 

commitment to this project makes it very difficult to reconcile any other agreement 

than a development, pipeline and LNG plant based in Timor-Leste.  

 

The development of Greater Sunrise will either transform our nation on shore or 

remain a distant dream for all of us. 

 

Thank you very much.  Obrigadu barak! 
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Validasi Analisis IFE dan EFE Matriks 
Lampiran 8 

 
 
 
 
 
 
 

Dear Bu Anita, 
 
Senang mendengar keadaan disana baik-baik saja, 
 
Terimakasih Bu anita, saya tunggu kabar baiknya 
 
Best regards, 
Elvin Vittorio 
 
Subject:  Re: validasi analisa IFE dan EFE matriks  
From:  Anita Gouw (anita.gouw@yahoo.com)  
To:  elvin_vittorio@yahoo.com;  
Cc:  lia@dps.bayubuanatravel.com; anita@dps.bayubuanatravel.com;  
Date:  Friday, October 14, 2011 6:40 PM  
 
Dear Elvin, 
  
Terima kasih atas emailnya, Puji Tuhan kami disni semua baik2 saja. 
  
Mengenai hasil skripsinya akan saya pelajari dulu dan saya info lagi secepatnya. 
  
Salam, 
Anita 
 

 
 
 
 

Dear Bu Anita, 
  
Semoga Bu Anita dan semuanya dlm keadaan baik-baik, saya sangat prihatin dengan gempa 
kemarin di Denpasar (saudara saya juga banyak yang tinggal di Bali). 
  
Ini saya lampirkan draft skripsi saya (dalam proses menunggu sidang), pembahasan saya lakukan 
untuk keperluan akademik, dan saya berusaha untuk menjunjung nama baik Bayu Buana, VIP 
Travel, dan semua pihak yang terkait, dengan memberikan pendapat secara hati-hati.  Ada data 

Subject:  Re: validasi analisa IFE dan EFE matriks  
From:  elvin vittorio (elvin_vittorio@yahoo.com)  
To:  anita.gouw@yahoo.com;  
Cc:  lia@dps.bayubuanatravel.com; anita@dps.bayubuanatravel.com;  
Date:  Friday, October 14, 2011 7:48 PM  

Subject:  Re: Validasi hasil analisis faktor-faktor Eksternal dan Internal  
From:  Elvin Vittorio (elvin_vittorio@yahoo.com)  
To:  anita@dps.bayubuanatravel.com;  
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Bayu Buana yang saya ambil dari Laporan Keuangan yang dipublikasikan  pada website (tahun 
2007), demikian juga dengan Visi, Misi, dan Struktur Organisasi.     
  
Saya menunggu kabar lebih lanjut dari Bu Anita mengenai validasi data untuk keperluan sidang 
skripsi saya ini.  
  
Terima kasih dan salam, 
Elvin Vittorio 
 
ps: mohon maaf jika menerima berulang karena jaringan internet saya sedang bermasalah dan 
menerima maeiler-daemon@yahoo.com - failure notice 
 
 
 

 
 
From: Anita <anita@dps.bayubuanatravel.com> 
To: 'elvin vittorio' <elvin_vittorio@yahoo.com> 
Cc: Bayu Buana Bali (Lia) <lia@dps.bayubuanatravel.com> 
Sent: Friday, October 14, 2011 8:18 AM 
Subject: RE: Validasi hasil analisis faktor-faktor Eksternal dan Internal  

Dear Elvin, 
  
Terima kasih, akan kami info apabila sudah dapat. 
  
Salam, 
Anita 
  

 
 

From: elvin vittorio [mailto:elvin_vittorio@yahoo.com]  

Sent: Thursday, October 13, 2011 4:26 PM 
To: Bayu Buana Bali (Anita) 

Subject: Re: Validasi hasil analisis faktor-faktor Eksternal dan Internal  
  
Selamet sore,  
 
Baik bu, akan segera sya kirim via Tiki 
 

Best regards,  
Elvin Vittorio 

 
Sent from my iPhone 
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On Oct 13, 2011, at 8:06 AM,  
"Anita" <anita@dps.bayubuanatravel.com> wrote: 
Dear Elvin, 

  
Terima kasih atas emailnya, senang sekali bisa membantu untuk 

menyelesaikan skripsi nya, sebelumnya apakah boleh saya meminta isi 

dari skripsi tersebut ? karena mengingat saya memberikan informasi ini 

on be half of PT. Bayu Buana jadi harus sepengetahuan dari Bayu Buana 

Management dahulu. 
  
Kalau bisa di kirimkan dalam bentuk soft copy lebih baik, tapi kalau tidak 

mungkin bisa di kirimkan via Tiki ke kantor kami di Bali . 
  
PT. Bayu Buana Tbk 
Ruko Sunset Indah II no.5 
819 Sunset Road Kuta 
Bali 80361 
  
Kami tunggu.. 
  
Salam, 
Anita 
 

 
 
From: Elvin Vittorio [mailto:elvin_vittorio@yahoo.com]  

Sent: Wednesday, October 12, 2011 3:33 PM 

To: putra_negara_indo@yahoo.com 
Cc: Bayu Buana Bali (Anita) 

Subject: Fw: Validasi hasil analisis faktor-faktor Eksternal dan Internal  
  
Terima kasih pak Putra 
  
u/ bu anita agar mempermudah , dapat mendownload file yang sudah di tandatangani pak 
putra kemudian, setelah bu anita ttd dapat di email kembali ke saya, terima kasih  
  
Best Regards, 
  
Elvin Vittorio 
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----- Forwarded Message ----- 
From: putra negara indo <putra_negara_indo@yahoo.com> 
To: Elvin Vittorio <elvin_vittorio@yahoo.com> 
Sent: Wednesday, October 12, 2011 2:00 PM 
Subject: Re: Validasi hasil analisis faktor-faktor Eksternal dan Internal  
Hi Elvin, 
  
Berikut saya lampirkan data Validasi yang sudah saya tanda tangani. 
  
Good Luck Vin :)  
  
Warm Regards 
 
Putra Negara Indo 

 
 

From: Elvin Vittorio <elvin_vittorio@yahoo.com> 
To: "putra_negara_indo@yahoo.com" <putra_negara_indo@yahoo.com> 
Cc: "anita@dps.bayubuanatravel.com" <anita@dps.bayubuanatravel.com> 
Sent: Wednesday, October 12, 2011 3:32 PM 
Subject: Validasi hasil analisis faktor-faktor Eksternal dan Internal  
Yth Bu Anita dan Pak Putra, 
  
Terima kasih atas bantuan dan kesedian Bu Anita dan Pak Putra untuk membantu saya 
selama ini melalui diskusi (tatap muka dan komuniksi email dan telepon). Skripsi saya 
dalam tahapan persiapan Sidang Skripsi oleh para dosen IBS, dan untuk itu diperlukan 
validasi bukti bahwa hasil analisis saya sudah sesuai dengan diskusi dan keterangan yang 
saya dapat dari Bu Anita (Bayu Buana) dan Pak Putra (VIP Travel Agent).  Untuk itu, 
mohon menandatangani dan stempel lembaran validasi yang saya lampirkan, dan diemail 
kembali ke saya. 
  
Hasil pengamatan saya untuk faktor-faktor internal dan eksternal Bayu Buana adalah 
diatas rata-rata industri usaha sejenis di Dili (Timor Leste), yakni diatas 2.5. Untuk lebih 
jelasnya, saya akan memberikan hasil skripsi saya, setelah lulus sidang (pengujian 
skripsi). 
  
Semoga Bayu Buana dan VIP Travel Agent dapat lebih sukses dimasa mendatang. 
  
Terima kasih dan salam hormat saya untuk Pak Agustinus Seko. 
  
  
Salam, 
Elvin Vittorio      
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Source : Speech H.E. MR Alfredo Pires, Secretary of State for Natural Resources-Democratic Republic of 

Timor-Leste 

 

Pembuktian Market Growth Timor-Leste berada di „Rapid Growth‟  

pada Grand Strategy Matrix  

Lampiran 9 

 

 Market Growth adalah untuk permintaan konsumen Timor-Leste terhadap jasa 

penerbangan (Ekspektasi Market Growth untuk Jasa Penerbangan). Penulis perkirakan akan 

meningkat sehubungan dengan perkembangan ekonomi Timor-Leste (pada investasi eksplorasi 

untuk minyak dan gas – offshore and onshore). Hal ini juga diantisipasi oleh maskapai 

penerbangan Batavia yang membuka sektor Dili – Bali dan Timor Air yang akan membuka jalur 

Dili – Jakarta, dan Dili – Surabaya. 

 Memperkuat argumen penulis bahwa market growth Timor Leste pada Rapid Growth di 

Matrix Grand Strategy adalah pidato „H.E MR Alfredo Pires‟ (Secretary of State for Natural 

Resource, Democratic Republic of Timor Leste) pada pembukaan konfrensi Asia Tenggara 

Australia Offshore (lepas pantai) 2009 yang pada pidatonya menyampaikan “..Last year Timor-

Leste was Ranked the second fastest growing economy in the world, behind Qatar, with Growth 

rate of 12,8 % despite the global financial crisis..”   

 GDP Timor-Leste, perkembangan GDP (output production secara agregat) secara 

mayoritas (lebih dari 90%) adalah disumbang oleh sektor minyak (sekitar USD 2 Milyard per 

tahunnya – atau setara IDR 18 Triliun).  Sektor yang lainnya adalah industry Perhotelan dan 

Pariwisata, Konstruksi (infrastrukur) , Peternakan (Sapi dan Babi), Produksi Kopi, dan Buah dan 

Sayur (pisang, jeruk, kol, alpukat, mangga, seledri). 

 Perlu diingat bahwa pengeluaran pembangunan/ belanja pemerintah Timor-Leste pada 

tahun 2010 hampir mencapai USD 1 Milyard (sekitar IDR 9 Triliun).     
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Source : Annual Report Bayu Buana 2010 

 

Pembuktian Faktor Financial Strength pada SPACE MATRIX  

LAMPIRAN 10  

 Untuk cash flow, bobotnya 5 karena rasio likuiditas (kemampuan cash flow) Bayu Buana 

baik (diatas 1), dapat dilihat: 

2010 2009 2008 2007 2006 

 

Ini terbukti dengan memberikan kredit kepada VIP Travel sampai dengan 30 hari.  

 Kemampuan cash flow (dan likuiditas) dilihat dari rasio modal kerja (likuiditas), yakni 

perbandingan Aset Lancar (Uang di Bank, Deposito, Surat Berharga Jangka Pendek, dan 

Tagihan Jangka Pendek), terhadap Kewajiban Lancar  (hutang kepada supplier/pemasok – 

hutang Bayu Buana untuk pembelian tiket kepada maskapai penerbangan). Rasio yang lebih 

besar dari 1 adalah baik, sedangkan kurang dari satu maka kemampuan modal kerja akan 

melemah (antara perioritas pembiayaan investasi dan pembayaran hutang).    

 ROA (Return on Asset) adalah kemampuan total investasi (Total Aset) untuk 

menghasilkan Laba Bersih.  Semakin tinggi ROA, maka semakin efisien dan efektif suatu 

perusahaan.  Ada suatu standard indikasi (ROA, dan rasio lainnya) untuk masing-masing jenis 

industry (industri agen perjalanan akan berbeda dengan property, dan Bank, misalnya).  Karena 

ROA Bayu Buana meningkat (sekarang kita bisa membandingkan tahun 2010 dan sebelumnya), 

maka bobotnya baik (4) – ROA (Laba Bersih terhadap Jumlah Aset) Bayu Buana adalah  3.42% 

 untuk tahun 2010. Seperti dibawah ini: 

  

 

 

2010 2009 2008 2007 2006 
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Source : Annual Report Bayu Buana 2010 
 

Summary Annual Report Bayu Buana 2010  

Lampiran 17 

Pertumbuhan pendapatan Bayu Buana menaik:  

  

 

 

 

Lalu: 

2010 2009 2008 2007 2006 

 

  

 Modal Kerja Bersih menurun menjadi Rp 45 Miyard dari  Rp 58 Milyard pada tahun 
2007 (karena terjadi kenaikan Kewajiban menjadi Rp 121 Miyard dari Rp 94 Milyard pada tahun 
2007). Namun demikian jumlah Ekuitas (Modal ditambah Laba) meningkat mejadi Rp. 97 
Miyard dari  Rp 85 Milyard pd tahun 2007. 

Lebih lanjut: 

2010 2009 2008 2007 2006 

 

  

   

  

 Semua Rasio diatas juga meningkat terhadap tahun 2007, Kecuali likuiditas  yakni dari 
163% pd tahun 2007 menjadi 138% pd tahun 2011. Namun demikian, masih dlm kategori 
‘aman’ karena diatas 100% (Ativa Lancar masih 38% lebih besar dari pada Kewajiban Lancar). 

Overall, Laba Bersih Bayu Buana meningkat dari tahun 2007 ke tahun 2011 dari Rp. 4,6 
Milyard menjadi 7,4 Milyard  

2010 2009 2008 2007 2006 
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