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1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penggerak 

perekonomian nasional yang potensial untuk meningkatkan pertumbuhan 

perekonomian nasional di masa kini dan masa mendatang. Pada tahun 2008 sektor 

pariwisata Indonesia memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

sebesar Rp. 153,25 trilyun atau 3,09% dari total PDB nasional (Kemenekraf, 

2011). Pada tahun 2009, kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional meningkat 

menjadi 3,25%. Pertumbuhan PDB sektor pariwisata pun mencapai 8,18%, 

sedangkan pertumbuhan PDB nasional hanya 4,37%. Pertumbuhan PDB 

pariwisata selalu menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan PDB 

nasional bukan  pada tahun 2009 saja melainkan sejak dari tahun 2001. Pada 

tahun 2009 pun, devisa negara dari sektor pariwisata merupakan kontributor 

ketiga terbesar, dengan urutan minyak dan gas bumi serta palm oil. Hal yang 

harus menjadi fokus perhatian bagi pemerintah dan kalangan stakeholder di 

bidang pariwisata bahwa sektor pariwisata nasional kedepannya masih sangat 

menjanjikan.  

Pertumbuhan sektor pariwisata terhadap peningkatan PDB nasional ini tidak 

lepas dari keterkaitan satu sama lain dengan bisnis pendukung pariwisata seperti 

perhotelan, restaurant dan sebagainya. Keduanya memiliki hubungan yang 

mutualisme. Jika sektor pariwisata tumbuh dengan baik maka sektor bisnis 

pendukung pariwisata juga akan tumbuh dengan baik dan begitupula sebaliknya. 

Hal lain yang menjadi penguatan sektor bisnis pendukung pariwisata adalah 

peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadikan peluang bisnis 

perhotelan cukup baik untuk dikembangkan di masa kini dan mendatang. 

Pertumbuhan populasi, tarif airlines yang semakin rendah, mobilitas semakin 

tinggi dan turis yang semakin banyak menyebabkan tingkat kebutuhan hotel 

menjadi terus meningkat. 

Menurut data PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia) bahwa 

industri perhotelan pada semester I tahun 2012 ini tumbuh sebesar 5 % 

dibandingkan periode yang sama dengan tahun lalu.  Hal ini disebabkan karena 

pertumbuhan perekonomian nasional mendorong pertumbuhan industri hotel dan 

restoran nasional. Industri hotel memiliki prospek yang sangat menguntungkan 

baik dalam jangka pendek maupun panjang. Data dari BPS (2012) menyebutkan 

bahwa pada triwulan IV tahun 2011 laju pertumbuhan PDB dari industri 

perdagangan, hotel dan restauran tumbuh sebesar 10,2% dibandingkan pada 

triwulan IV tahun 2010. Saat ini data jumlah hotel yang tercatat di direktori PHRI 

(2010) adalah sebanyak 7174 hotel di Indonesia dengan berbagai kelas dan 

bintang serta dikelola baik oleh perusahaan korporasi besar ataupun perorangan. 

Bahkan beberapa diantara perusahaan yang mengelola perhotelan telah berada 
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dalam data emiten di bursa efek. Salah satu dari sekian banyak perusahaan 

tersebut adalah PT. Pudjiadi and Sons Tbk (PNSE). 

PT. Pudjiadi and Sons Tbk yang didirikan pada tahun 1970 merupakan 

perusahaan Holding Company yang bergerak di bisnis perhotelan. Hotel yang 

berada dibawah langsung pengelolaan PT. Pudjiadi and Sons Tbk bernama The 

Jayakarta Hotel and Resorts. Selain hotel, perusahaan juga memiliki unit bisnis 

lain seperti Apartemen, Real Estate, dan Pengelola Jasa Boga sampai pada tahun 

2013 tetapi core business perusahaan terdapat pada bisnis hotel. Fokus perusahaan 

pada core business perhotelannya disebabkan antara lain oleh visi dan semangat 

pendiri perusahaan yaitu bapak Sjukur Pudjiadi yang meyakini bahwa bisnis hotel 

ke depan akan semakin menjanjikan karena peningkatan kebutuhan akomodasi 

untuk melayani masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi untuk wisata serta 

kegiatan bisnis.  

Tabel 1. Portofolio aset perusahaan 
No. Portofolio Aset Tahun Lokasi Jenis Total 

Unit/ 

Kamar 

Unit/ Kamar 

Tersedia 

A. PT. Pudjiadi And Sons, Tbk      

 The Jayakarta SP Jakarta 1978 Jakarta Barat Hotel 343 333 

 The Jayakarta Bandung 1994 Bandung Hotel 213 210 

 The Jayakarta Anyer 1985 Anyer, 

Banten 

Hotel 48 47 

 The Jayakarta Cisarua 1988 Cisarua, 

Bogor 

Hotel 33 31 

 

 Rumah Toko (Ruko) - Bekasi 

Timur 

Ruko 6 6 

 Tanah  2003 Anyer Tanah - - 

B. PT. Hotel Juwara Warga      

 The Jayakarta Bali 1981 Legian, Bali Hotel 278 278 

 The Jayakarta Lombok 1992 Lombok 

Barat 

Hotel 171 171 

 The Jayakarta Yogyakarta 1992 Yogyakarta Hotel 129 129 

 Residence Jayakarta Bali 1997 Legian, Bali Apartemen 21 21 

 Ruko - Legian, Bali Ruko 5 5 

 Tanah  2007 Lengko, 

Mataram 

Tanah - - 

C. PT. Hotel Jayakarta Flores      

 The Jayakarta Komodo-Flores 2010 Labuan 

Bajo, Flores 

Hotel 71 61 

D. PT. Bali Realtindo Benoa      

 

 

Tanah - Jl. By Pass 

Ngurah Rai, 

Bali 

Tanah - - 

Sumber : annual report Pudjiadi and Sons Tbk (2011) 

 

PT. Pudjiadi and Sons Tbk yang telah berdiri sebagai perusahaan perhotelan 

selama ± 43 tahun telah memiliki portofolio bisnis hotel sebanyak delapan hotel & 

resorts yang dikelola oleh anak perusahaannya yang terdapat di daerah Jakarta, 

Bandung, Anyer, Cisarua, Bali, Lombok, Yogyakarta serta Flores dengan total 

1480 kamar dan 51 bungalow. Portofolio usaha perusahaan dapat dilihat pada 
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tabel 1. Perusahaan juga telah menjual jasa operator kepada investor untuk 

mengelola The Jayakarta Palembang. Jika dilihat dari periode waktu berdiri 

hingga saat ini perusahaan dapat dikatakan tidak terlalu ekspansif dalam 

pengembangan usaha properti hotelnya. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh salah 

satu pesaingnya yang sangat ekspansif yaitu PT. Grahawita Santika yang berdiri 

pada tahun 1981 dan telah memiliki ± 64 hotel Santika sampai pada akhir tahun 

2012 yang setara dengan ± 7200 kamar di hampir seluruh wilayah Indonesia. 

Persaingan yang dihadapi perusahaan di industri perhotelan tidak hanya tercermin 

dari perilaku ekspansif dari perusahaan yang telah eksis seperti PT. Grahawita 

Santika melainkan juga semakin banyak perusahaan pendatang baru baik dari 

dalam negeri ataupun luar negeri yang masuk ke industri perhotelan Indonesia. 

Beberapa perusahaan perhotelan lain yang potensial menjadi pesaing dari PT. 

Pudjiadi and Sons Tbk adalah PT. Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID) 

yang sampai saat ini memiliki 30 hotel dan akan menambah 20 hotel pada tahun 

2013 (kabarhotel.com), Kingdom Hotel Investment (KHI) yang merupakan 

perusahaan asing yang memiliki Hotel Four Season dan Raffles Hotel, Accor 

group yang menjadi pengelola Hotel Ibis, Aston International yang memiliki 

Aston Hotel, Fave Hotel serta Hotel Neo dan lain lain. Bahkan beberapa 

perusahaan yang sebelumnya tidak memiliki core business di perhotelan mencoba 

masuk ke bisnis perhotelan dan mendapat kesuksesan seperti Kompas Gramedia 

yang memiliki Hotel Santika dan Amaris, PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA) 

yang memiliki Aerowisata Hotel and Resorts, PT. Panorama Sentrawisata Tbk 

(PANR), PT. Cipaganti, PT. Angkasa Pura, PT. Agung Podomoro Tbk dan masih 

banyak perusahaan lain yang masuk ke industri perhotelan. 

Salah satu hal yang menjadi dampak dari persaingan ketat yang dialami oleh 

perusahaan adalah tingkat okupansi rata-rata The Jayakarta Hotel & Resorts yang 

masih berada di bawah 70 %. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 1 bahwa dalam 

lima tahun terakhir peningkatan okupansi The Jayakarta Hotel & Resorts 

perusahaan tidak terlalu signifikan dan cenderung berada pada nilai kisaran yang 

relative hampir sama dari tahun ke tahun. 

 
      Sumber : Marketing Corporate, 2013 

             Gambar 1. Tingkat Okupansi Rata-Rata The Jayakarta Hotel and Resorts 
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Jika dibandingkan dengan tingkat okupansi hotel berbintang di Indonesia, 

tingkat okupansi rata-rata perusahaan berada pada nilai persentase yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat okupansi seluruh hotel berbintang di 

Indonesia. Gambar 2 menunjukkan tingkat okupansi hotel berbintang di 

Indonesia.  

 
   Sumber : Data Olahan BPS, 2013 

Gambar 2. Tingkat Okupansi Hotel Berbintang di Indonesia 

     

Walaupun perusahaan harus berhadapan dengan ketatnya persaingan 

industri perhotelan di Indonesia sehingga menyebabkan tingkat okupansi hotel 

belum maksimal, kinerja pendapatan usaha perusahan terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Gambar 3 menunjukkan pendapatan usaha 

perusahaan yang meningkat 5 tahun terakhir. Peningkatan pendapatan usaha 

perusahaan di tengah ketatnya persaingan industri perhotelan tentunya tidak 

membuat perusahaan berada dalam zona aman persaingan usaha. Persaingan di 

industri perhotelan yang cukup ketat tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi 

para pelaku bisnis perhotelan. Tantangan bisa menjadi peluang jika disikapi 

dengan tindakan yang strategis dan dinamis.  

 
Sumber : Annual Report, 2011 

Gambar 3. Pendapatan Usaha PT. Pudjiadi and Sons Tbk. 
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Oleh karena itu, dalam mensiasati persaingan di industry perhotelan yang 

sangat ketat di masa kini dan masa mendatang maka diperlukan suatu blueprint 

perencanaan perusahaan di masa mendatang. Perusahaan memerlukan konsep visi 

dan misi yang jelas dan terukur yang dirangkum dalam suatu perencanaan 

strategik perusahaan sepuluh tahun mendatang agar perusahaan dapat 

mempersiapkan sedini mungkin kebutuhan untuk tumbuh dan berkembangnya 

perusahaan serta dalam rangka menghadapi persaingan yang lebih ketat di masa 

mendatang.  

Perencanaan strategik dapat dimungkinkan untuk selalu berubah-ubah dari 

waktu ke waktu sehingga hal ini dapat menjadi suatu pertimbangan bagi 

perusahaan untuk tidak menjadikan perencanaan strategik sebagai hal yang 

penting untuk dirumuskan, maka dari itu dibutuhkan suatu perencanaan strategik 

dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Menurut Yoshida (2006) secara teoritis 

arsitektur strategik merupakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam melakukan 

perencanaan strategik sekaligus sebagai solusi untuk menghadapi perubahan 

lingkungan bisnis yang begitu cepat.  

   

Rumusan Masalah 

Semakin ketatnya persaingan yang terjadi di industri perhotelan membuat 

perusahaan harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menghadapi 

persaingan tersebut. Salah satu persiapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

adalah membuat perencanaan strategik. Perencanaan strategik sangat efektif untuk 

menjadi arahan perusahaan dalam mencapai cita-cita dan keinginan perusahaan di 

masa depan. Menurut Umar (1999) perencanaan strategis sangat diperlukan untuk 

keperluan koordinasi, untuk meyakinkan bahwa setiap orang dalam organisasi 

dapat melakukan tindakan ke arah yang sama. Dalam menyusun perencanaan 

strategik untuk mempersiapkan masa depan, perusahaan juga memerlukan suatu 

visi dan misi yang relevan dengan kebutuhan masa depan perusahaan. Oleh 

karena itu, perlunya mengevaluasi serta mensintesis bagaimana visi dan misi yang 

sesuai dengan perencanaan strategik perusahaan ke depan. Berdasarkan isu-isu 

tersebut maka rumusan masalah yang dihadapi oleh PT. Pudjiadi and Sons Tbk 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana visi dan misi dari PT. Pudjiadi and Sons Tbk saat ini terkait 

dengan perencanaan strategik jangka panjang perusahaan? 

2. Bagaimana perencanaan strategik PT. Pudjiadi and Sons Tbk  dalam rangka 

mengembangkan kemajuan perusahaan serta dalam menghadapi intensitas 

persaingan yang ketat kedepannya?   

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Mengkaji visi dan misi PT. Pudjiadi and Sons Tbk dan melakukan 

penyesuaian terkait perencanaan strategik perusahaan. 
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2. Merumuskan perencanaan strategik PT. Pudjiadi and Sons Tbk dalam 

menghadapi intensitas persaingan yang ketat.   

 

Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu 

manajemen PT. Pudjiadi and Sons Tbk dalam menyiasati rencana untuk tumbuh 

dan berkembang sehingga perusahaan dapat terus meningkatkan eksistensinya di 

bisnis yang dijalani. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan 

bagi para praktisi dan akademisi dalam melakukan penelitian di bisnis yang 

relevan dengan penelitian ini. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi karya untuk pengembangan diri dan menjadi modal pengetahuan 

yang berharga untuk dapat diaplikasikan di dunia bisnis perhotelan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




