
I. PENDAHULUAN 

 

4467021

5321165

5064217
5153620

5033400 5002101

5748.8 5428.62
4496.16

4037.02

4797.9

4521.9

4000000

4200000
4400000

4600000

4800000

5000000
5200000

5400000

2000 2001 2002 2003 2004 2005
0

1000
2000

3000

4000

5000
6000

7000

Kunjungan Penerimaan

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan globalisasi di dunia yang dimotori oleh Triple T, yaitu 

Tourism, Telecomunication dan Transportation telah mendorong industri-industri 

tersebut sebagai sektor andalan bagi perekonomian Indonesia. Tourism 

(pariwisata) merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi yang 

besar untuk devisa negara. Pada tahun 2002, pengeluaran wisatawan internasional 

di seluruh dunia mencapai USD 474 miliar, USD 94,7 miliar diantaranya diterima 

oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik (Departemen Kebudayaan Dan 

Pariwisata, 2006). Dengan perolehan  devisa Indonesia sebesar USD 4,496 miliar 

pada tahun 2002, maka Indonesia baru mewakili 0,95 persen dari pengeluaran 

wisatawan dunia (Gambar 1).  

 
 

 

 

 

 

 
Keterangan  :  Penerimaan dalam miliar (USD) 
Sumber : Statistical Report On International Tourist Arrival, Departemen Kebudayaan dan 

Pariwisata (2005) 
 

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Kunjungan dan Penerimaan Dari 
Wisman Ke Indonesia Tahun 2000-2005 

 

Selain kenaikan wisatawan internasional, perjalanan di dalam negeri 

diprediksikan meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan masyarakat serta 



didukung mulai stabilnya perekonomian makro. Jika pada tahun 2004 terdapat 

195 juta trips oleh 103 juta wisatawan nusantara (wisnus), maka pada tahun 2009 

diperkirakan akan terdapat 300 juta trips oleh 218 juta wisnus. Pertumbuhan 

jumlah perjalanan tersebut menjadi harapan bagi peningkatkan perekonomian 

Indonesia dibidang investasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kontribusi 

kegiatan pariwisata terhadap pendapatan masyarakat dan pemerintah. Dengan 

demikian, diperkirakan pendapatan dari kepariwisataan akan mencapai lebih dari 

Rp 225 triliun dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 12,5 juta orang dan 

tercipta perputaran uang (sebagai akibat dari multiplier effect) sebesar Rp 337,5 

trilyun.  

Oleh sebab itu, setiap daerah di Indonesia didorong untuk meningkatkan 

kunjungan wisatawan dengan mengembangkan potensi wisata yang ada. Salah 

satunya adalah Jawa Barat (Jabar) yang menargetkan sebagai provinsi budaya dan 

pariwisata andalan pada tahun 2010 (Badan Perencanaan Daerah Jabar, 2006). 

Sebagai daerah wisata yang sedang berkembang, Jabar merupakan daerah yang 

berhasil menarik banyak wisatawan dengan beragam daya tarik yang dimiliki. 

Daya tarik yang sangat berpotensi adalah atraksi wisata berupa produk wisata 

minat khusus olahraga dan rekreasi seperti golf. Hal tersebut seperti yang 

diungkapkan oleh Ketua Umum PGI (Persatuan Golf Indonesia) Jabar, Nandang 

Herawan dalam Pikiran Rakyat (2006), Jabar berpotensi besar menyangkut 

fasilitas sarana dan prasarana pembinaan berupa lapangan golf. Salah satu sarana 

prasarana olahraga tersebut adalah Bandung Giri Gahana Golf dan Resort 

(BGGGR) yang juga merupakan produk wisata andalan di Kabupaten Sumedang.   
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Pembangunan lapangan golf BGGGR dibuat berdasarkan ide dari H.M. 

Widarsadipradja (Alm), Darusman dan Yogie SM dengan bendera PT Langen 

Kridha Pratyangga, Tbk (LKP), sedangkan desain lapangan golf 18 hole ini dibuat 

oleh Golf Austro dan Association. Pembangunan dimulai pada tahun 1986 di atas 

lahan seluas 125,5 Ha dan diresmikan penggunaanya pada tahun 1989 (Sompotan, 

2005).   

Keasrian dan keindahan alam menjadi andalan bagi BGGGR, karena 

terletak di ketinggian lebih kurang 2.700 meter di atas permukaan laut dengan 

suhu antara 18 sampai dengan 26 derajat celsius. Selain suhu yang dingin, 

lapangan golf BGGGR juga berada di antara Gunung Geulis di sebelah timur serta 

Gunung Manglayang di sebelah barat. 

Fasilitas pendukung yang dimiliki BGGGR antara lain hotel dan cottage, 

restoran, ruang pertemuan, driving range serta sarana olahraga dan rekreasi 

lainnya. Sarana olahraga dan rekreasi tersebut dimanfaatkan untuk paket 

outbound, camping ground, mengelilingi area golf (buggy tour), mengelilingi 

perkampungan sekitar (kampung walk) serta olahraga tradisional (tarik tambang, 

balap karung, pukul air dan sumpit botol).   

Namun pertumbuhan jumlah golfer dan pengunjung BGGGR cenderung 

menurun baik dari sisi tingkat huni kamar maupun total round (golfer) sejak tahun 

2001 sampai dengan 2006 (Gambar 2). Rata-rata pertumbuhan golfer dan tingkat 

huni kamar berada pada posisi negatif yaitu 1,07 persen dan 2,70 persen. 

Penurunan tersebut terjadi diantaranya karena persaingan yang sangat ketat di 

Bandung dan sekitarnya dengan keberadaan Arcamanik Raya Golf dan Country 
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Club, Bandung Indah Golf, Dago Golf Course serta lapangan golf yang baru 

berdiri tahun 2005, Mountain View Golf Dago.  
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Sumber :  Data Rekapitulasi Pendapatan BGGGR Tahun 2001-2006 

Gambar 2. Perkembangan Tingkat Huni Kamar dan Total Round di   
BGGGR tahun 2001-2006 

 

Selain persaingan, beroperasinya jalan Tol Cipularang yang dapat 

ditempuh antara 2 sampai 3 jam perjalanan dari Jakarta ke Bandung juga menjadi 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan golfer dan pengunjung ke BGGGR. 

Karena dengan kehadiran Tol Cipularang juga dimanfaatkan operator golf lain 

yang berada di Bandung dan sekitarnya dengan membuat tawaran paket-paket 

yang menarik dan cenderung terjadi persaingan harga yang kurang sehat di antara 

operator golf. Salah satunya adalah penawaran harga khusus bagi hotel-hotel di 

Bandung yang membawa tamu untuk bermain golf di Mountain View Golf.  

Kondisi ini mendorong pihak manajemen LKP sebagai pengelola BGGGR 

untuk mengantisipasi penurunan dan kerugian melalui formulasi perencanaan 

strategik dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang sedang 
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dialami dan akan terjadi di masa depan. Perencanaan tersebut tidak hanya untuk 

memperoleh keuntungan penguasaan pangsa pasar dan penerimaan, namun dapat 

memanfaatkan peluang yang ada. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Prahalad 

(1998), “Competing for the future is about competing for opportunity share rather 

than market share”.   

Untuk memperoleh keuntungan dalam iklim persaingan tersebut, maka 

seluruh pihak manajemen dan operasional di BGGGR harus memanfaatkan 

peluang untuk mencapai sasaran jangka panjang. Bahkan Kruger (2006) menulis, 

“This requires that all people involved in the tourism industry have foresight, 

commitment and the tools to plan and manage in a way that meets present needs 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.  

Dalam menghadapi persaingan dan pengembangan produk di masa depan, 

maka PT. LKP memerlukan perencanaan strategik dengan memanfaatkan faktor 

eksternal dan internal yang belum optimal. Analisis faktor-faktor tersebut  untuk 

mengetahui posisi bersaing BGGGR saat ini dan di masa depan di antara 

pengelola golf di Bandung dan sekitarnya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana kondisi BGGGR saat ini berdasarkan visi dan misi?  

b. Bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal BGGGR yang dapat 

dimanfaatkan BGGGR dalam pengembangan di masa depan? 

c. Bagaimana posisi bersaing BGGGR saat ini diantara penyedia sarana olahraga 

dan rekreasi di Bandung dan sekitarnya? 
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d. Bagaimana program-program strategik BGGGR dalam lima tahun ke depan 

berdasarkan posisi BGGGR di antara pesaing dan pemetaaan produk yang 

dimiliki BGGGR? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis kondisi BGGGR saat ini berdasarkan visi misi didasarkan pada 

kriteria visi dan misi yang efektif.  

b. Menganalisis faktor-faktor strategik dari lingkungan internal dan eksternal 

yang mempengaruhi perkembangan BGGGR di masa depan.  

c. Menganalisis posisi bersaing BGGGR saat ini diantara penyedia sarana 

olahraga dan rekreasi di Bandung dan sekitarnya.  

d. Merumuskan program-program strategik perkembangan BGGGR untuk lima 

tahun ke depan berdasarkan posisi persaingan dan pemetaaan produk 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi BGGGR penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran peta 

persaingan Golf dan Resort di Jabar saat ini dan masa yang akan datang.   

b. Bagi PGI, penelitian ini dapat memberikan gambaran olahraga golf dimasa 

yang akan datang dan menjadi masukkan untuk mengembangkan golf baik 

dari sisi sarana, prasarana dan sumberdaya manusia. 
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