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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Industri pariwisata Indonesia di tahun 2011 masih belum benar-benar 

pulih dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh krisis global di Amerika Serikat 
dan Eropa, yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. 
Adanya beberapa isu politik dan hukum yang berkembang di Indonesia sepanjang 
2011 turut memberi pegaruh negatif terhadap sejumlah investor asing potensial. 
Kendati demikian, Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang 
signifikan sebesar lebih dari 6,7% di tahun 2011.  Berdasarkan data yang disajikan 
oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2011) yang menyatakan bahwa 
sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar Rp. 
153,25 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau 3,09% dari total PDB 
nasional. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2009 terjadi peningkatan kontribusi 
pariwisata terhadap PDB nasional sebesar 0,16% menjadi 3,25%. Pertumbuhan 
PDB sektor pariwisata pun mencapai 8,18% sedangkan pertumbuhan PDB 
nasional hanya sebesar 4,37%. Semenjak tahun 2001 dapat diketahui 
pertumbuhan PDB pariwisata selalu menunjukkan nilai yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan PDB nasional. Bahkan pada tahun 2009, sektor pariwitasa 
menempati posisi terbesar ketiga setelah minyak dan gas bumi diurutan pertama 
dan minyak kelapa sawit di urutan kedua. Dengan demikian bahwa industri 
pariwisata merupakan industri yang menjanjikan untuk saat ini dan masa yang 
akan datang. Pertumbuhan diberbagai sektor terhadap peningkatan PDB nasional 
tidak mungkin terlepas dari keterkaitan dengan bisnis pendukungnya, begitu pula  
halnya dengan sektor pariwisata. Bisnis pendukung pariwisata seperti perhotelan 
dan serta restoran memiliki tren posistif terhadap meningkatnya pertumbuhan 
industri pariwisata. Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata tentunya juga 
meningkatkan indsutri perhotelan dan restoran di Indonesia. Industri pariwisata 
selain mendapatkan masukan dari mancanegara, juga mendapat pemasukan yang 
lebih besar dari domestik. Ditambah dengan jumlah penduduk Indonesia yang 
terus meningkat yang juga memiliki tren positif terhadap industri bisnis di 
Indonesia. Jumlah penduduk yang terus meningkat ditambah dengan angka 
perekonomian Indonesia yang terus naik maka akan dapat memperlihatkan angka 
konsumsi yang semakin baik pula, hal inilah yang menjadi salah satu alasan 
terjadinya peningkatan pemasukan di industri pariwisata. Hal ini merupakan 
peluang yang besar sekaligus tantangan dalam mengahadapi perubahan 
lingkungan yang tinggi yang harus mampu dihadapi oleh perusahaan bisnis yang 
bergerak di industri pariwisata.  

PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang hospitallity industry dimana didalamnya terdapat 3 unit bisnis 
yang diantaranya adalah unit hotel, unit serviced apartement, dan unit hotel 
management & consultant. Perusahaan yang kental akan kebudayaan Indonesia 
ini, menjadi suatu daya tarik tersendiri karena dapat disebut sebagai aset nasional 
yang tercermin dalan industri perhotelan Indonesia. Unit hotel terdiri dari Grand 
Sahid Jaya Hotel, pada tahun 2010 memiliki kontribusi terhadap total penjualan 
sebesar 88,36% yaitu sebesar Rp 104.299.894.995, kemudian pada tahun 2011 
unit hotel memiliki kontribusi terhadap total penjualan sebesar 91,81% 
(Rp.134.710.142.935) dan pada tahun 2012 sebesar 92,31% (Rp.147.955.885.548) 
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kepada PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk. Unit berikutnya adalah unit 
serviced apartement yang merupakan sebuah unit dari PT. Hotel Sahid Jaya 
International, Tbk yang bergerak dalam pemeliharaan apartemen, apartemen 
istana sahid merupakan satu-satunya apartemen yang dipelihara oleh unit serviced 
apartement PT. Hotel Sahid Jaya International Tbk, pada tahun 2010 memiliki 
kontribusi terhadap total penjualan sebesar 5,16% (Rp.6.090.368.737) kemudian 
pada tahun 2011 memiliki kontribusi terhadap total penjualan sebesar 2,02% 
(Rp.2.959.877.456) dan pada tahun 2012 sebesar 1,99% (Rp.3.197.016.264). Unit 
yang terakhir adalah unit hotel management & consultant yang merupakan unit 
yang bergerak sebagai operator perhotelan yang mengelola 27 hotel di Indonesia 
yang diantaranya 15 hotel milik PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk dan 12 
hotel lainnya diluar dari kepemilikan PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk, unit 
ini memiliki angka kontribusi terhadap total penjualan sebesar 6,48% 
(Rp.7.655.119.071) pada tahun 2010 kemudian 6,17% (Rp.9.056.144.486) pada 
tahun 2011 dan 5,69% (Rp.9.123.247.708) pada tahun 2012. Ketiga unit tersebut 
merupakan satu-kesatuan dibawah bendera PT. Hotel Sahid Jaya International, 
Tbk yang saat ini  terus menerus melakukan upaya dengan sungguh-sungguh 
untuk melanjutkan tahapan transformasi dalam mewujudkan visi perseroan dalam 
menghadapi tuntutan persaingan saat ini dan saat yang akan datang, hal 
demikianlah yang menjadi tantangan yang harus selalu mampu dihadapi oleh PT. 
Hotel Sahid Jaya International, Tbk untuk menghadapi tingginya perubahan 
lingkungan bisnis di industri perhotelan agar PT. Hotel Sahid Jaya International, 
Tbk terus maju dan berkembang untuk saat ini dan seterusnya. 

 
Tabel 1. Total penjualan PT.Hotel Sahid Jaya International Tbk (juta rupiah) 
 2010 2011 2012 
Grand Sahid Jaya 
Hotel International 

104.300 134.710 147.955 

Unit Service 
Apartment 

6.090 2.959 3.197 

Hotel & Management 
Consultant 

7.655 9.056 9.123 

 
Hotel Grand Sahid Jaya merupakan kompetensi inti yang dimiliki oleh PT. 

Hotel Sahid Jaya International Tbk dalam meningkatkan eksistensi bisnisnya di 
Indonesia. Hotel Sahid Jaya Internasional didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 
1969 dengan maksud dan tujuan menjalankan usaha-usaha dalam bidang indsutri 
perhotelan dan pariwisata. Hotel Sahid Jaya Internasional melakukan penawaran 
umum perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta pada tahun 
1990. Upaya ini dilakukan untuk memperoleh dana segar dari masyarakat guna 
pengembangan usaha perusahaan. Pada tahun 2011, PT Hotel Sahid Jaya 
International Tbk berhasil menunjukkan kinerja yang baik. Kinerja baik ini 
tercermin dari dua aspek, yaitu aspek operasional dan aspek keuangan. Perseroan 
telah melakukan banyak perbaikan pada tahun 2011 ini, termasuk berupaya untuk 
melanjutkan proses renovasi hotel tahap kedua. Persentase hunian rata-rata 
meningkat 10% menjadi 64,03% pada tahun 2011, dari 57,81% pada tahun 2010. 
Tarif rata-rata perkamar juga meningkat 20% dari Rp 450.727 pada tahun 2010 
meniad Rp.536.484 pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa renovasi tahap 
pertama yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan untuk 
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Pendapatan 
(ribuan) 

kemampuan peningkatan pendapatan perusahaan dari sisi keuangan, pendapatan 
PT Hotel Sahid Jaya International Tbk juga meningkat dari Rp.123,9 miliar pada 
tahun 2010 menjadi Rp.163,5 miliar yang berarti meningkat 24,18% pada tahun 
2010. Walaupun laba bersih perusahaan menurun dari Rp.17,7 miliar menjadi 
Rp.9,8 miliar, namun perusahaan mencatatkan peningkatan aset yang besar dari 
Rp.619 miliar menjadi Rp.1,236 triliun. PT. Hotel Sahid Jaya International Tbk 
pada tahun 2009 memperoleh total pendapatan sebesar 100,12 miliar, kemudian 
pada tahun 2010 sebesar 123,982 miliar dan pada tahun berikutnya masih terus 
mengalami peningkatan yaitu 163,539 miliar pada tahun 2011 dan 179,785 miliar 
pada tahun 2012. Hal ini jika dilihat secara kaca mata biasa memang merupakan 
suatu prestasi yang patut dibanggakan, akan tetapi jika dilihat dengan kaca mata 
strategik hal ini merupakan suatu indikasi terhadap perlambatan dalam 
pertumbuhan pendapatan perusahaan, hal ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
                Tahun 

Gambar 1. Grafik perlambatan pertumbuhan pendapatan  
PT. Hotel Sahid Jaya International Tbk. 

 
Gambar 1. menunjukkan terjadinya perlambatan dalam peningkatan 

pendapatan perusahaan, hal ini dapat dilihat jika pada tahun 2009 pendapatan 
perusahaan dijadikan titik nol maka akan mengalami peningkatan pendapatan 
sebesar 24% (selisih 24 poin) pada tahun 2010 kemudian pada tahun 2011 
mengalami peningkatan sebesar 31% (selisih 7 poin) dari peningkatan tahun 2010, 
dan pada tahun 2012 peningkatan 9,93% (selisih -20,07 poin) dari peningkatan 
yang terjadi pada tahun 2011. Jika hal ini dibiarkan terus maka suatu saat 
perusahaan akan mencapai titik jenuh atau titik puncak dalam peningkatan 

24% 

0% 

31% 

9,93% 
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pendapatan bahkan akan semakin mendekati angka 0% dalam peningkatan 
pendapatan di tahun-tahun berikutnya. Ketika hal itu terjadi tanpa ada persiapan 
strategis yang terstruktur oleh perusahaan, maka perusahaan hampir dipastikan 
akan semakin tertinggal dengan pemain industri perhotelan yang sekelas lainnya, 
sehingga perlu dilakukan perencanaan strategik jangka panjang, jangka 
menengah, dan jangka pendek sedini mungkin untuk mengantisipasi hal tersebut. 

Pada saat ini pemerintah juga akan merealisasikan proyek MP3EI 
(Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). 
Dengan adanya pembangunan infrastruktur besar-besaran diseluruh wilayah 
nusantara yang akan dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut merupakan suatu 
dorongan besar dari pemerintah untuk mendongkrak angka perekonomian 
Indonesia kedepannya. Dengan demikian kerjasama yang akan dilakukan antara 
pemerintah dengan swasta akan semakin tinggi lagi dalam pembangunan 
infrastruktur serta kebijakan yang akan diberikan oleh pemerintah akan 
mempermudah pihak swasta untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke seluruh 
wilayah nusantara kedepannya, terutama pihak swasta yang terkait dengan 
pembangunan infrastruktur. Tentunya hal ini merupakan peluang yang besar bagi 
PT. Hotel Sahid Jaya International Tbk yang ingin meningkatkan eksistensi 
bisnisnya di Indonesia.  Perusahaan sadar sekali akan keberadaannya tidak terus 
menerus berada di zona aman persaingan di dalam industri perhotelan. Perusahaan 
juga menyadari betul mengenai harapan-harapan untuk lebih berkembang dan 
maju dimasa yang akan datang merupakan problema tersendiri untuk sesegera 
mungkin dipecahkan dengan kondisi persaingan yang sangat intens di industri 
perhotelan. Tantangan bisa menjadi peluang jika disikapi dengan tindakan yang 
strategis dan dinamis. Secara teoritis arsitektur strategik merupakan pendekatan 
yang lebih fleksibel dalam melakukan perencanaan strategik sekaligus sebagai 
solusi untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang begitu cepat, oleh 
karena itu PT. Hotel Sahid Jaya International Tbk perlu untuk terus meningkatkan 
kompetensi intinya yang memerlukan perencanaan strategis yang didalamnya 
terkait pula dengan arsitektur strategik sehingga perencanaan yang dibuat untuk 
mengorganisasi dan mengembangkan unit-unit bisnis yang dimiliki oleh PT. Hotel 
Sahid Jaya International Tbk di tengah padatnya persaingan industri perhotelan, 
sehingga diharapkan kedepannya perusahaan dapat terus maju dan berkembang 
dalam meningkatkan eksistensi bisnisnya di industri perhotelan Indonesia.  

  
1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dihadapi PT. Hotel Sahid Jaya International Tbk 
adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Visi dan Misi dari PT. Hotel Sahid Jaya International Tbk saat 
ini terkait dengan perencanaan strategik jangka panjang perusahaan? 

2. Bagaimana perencanaan strategik jangka panjang PT. Hotel Sahid Jaya 
International Tbk untuk mencapai masa depan yang lebih baik dalam 
rangka mengembangkan kemajuan perusahaan dalam menghadapi 
intensitas persaingan yang semakin ketat kedepannya? 
 

1.3  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dari perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 
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1. Mengkaji Visi dan Misi PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk serta 
melakukan analisis internal dan eksternal yang terkait dengan perencanaan 
strategik yang dilakukan. 

2. Mengembangkan alternatif strategi untuk PT. Hotel Sahid Jaya 
International, Tbk. 

3. Merumuskan perencanaan strategik jangka panjang PT. Hotel Sahid Jaya 
International, Tbk untuk mencapai masa depan yag lebih baik dalam rangka 
mengembangkan kemajuan perusahaan serta dalam menghadapi intensitas 
persaingan yang ketat kedepannya.   

 
1.4   Manfaat Penelitian 
1. Manfaat dari penelitian ini kedepannya dapat memberikan alternatif strategi 

bagi PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk untuk menghadapi intesitas 
persaingan industri yang sangat ketat saat ini dan masa yang akan datang 
sehingga PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk  dapat terus berkembang 
dan maju di bisnisnya. 

2. Bagi penulis manfaat dari penelitian ini kedepannya dapat memberikan 
kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen 
strategik. 
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