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1 PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

 

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai 

sepanjang 81.000 km menyimpan beragam sumberdaya alam yang tidak dimiliki 

oleh Negara lainnya. Keadaan ini merupakan potensi besar bagi bangsa Indonesia 

untuk dapat meningkatkan perekonomiannya dengan cara melakukan pengelolaan 

yang tepat. 

Salah satu sektor industri yang dapat memanfaatkan kekayaan alam di 

Indonesia adalah industri pariwisata. Sektor pariwisata merupakan industri yang 

memberikan penerimaan dan dampak ekonomi yang cukup besar bagi Negara. 

Menurut Kemenpar (2014) sektor pariwisata menyumbang sekitar 4-5% dari total 

PDB Negara Indonesia setiap tahunnya. Secara besaran jumlah uang yang diterima 

setiap tahunnya juga terus mengalami peningkatan. Jumlah perolehan ini tentu 

masih bisa lebih ditingkatkan dengan pengelolaan yang lebih baik lagi. 

Potensi pertumbuhan sektor pariwisata ini akan semakin meningkat di masa 

yang akan datang dengan didukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan 

dunia. Berdasarkan UNWTO (2017) jumlah kunjungan wisatawan internasional 

pada tahun 2016 sebesar 1,235 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 3,9% 

dibandingkan tahun 2015 sebesar 1,186 milyar. Menurut perkiraan UNWTO 

kedatangan turis internasional akan mencapai 1,8 milyar pada tahun 2030 (Gambar 

1). 

 

 
Sumber : UNWTO (2017) 

Gambar 1 Tren dan peramalan kunjungan wisatawan 1995-2030 

 

Jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia menurut UNWTO (2016) 

juga mengalami peningkatan sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Menurut YIF (2007) pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi salah satu dari 10 

besar tujuan utama pariwisata dengan 40 juta wisatawan asing dengan pengeluaran 

sebesar US$ 80miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menjadi 
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salah satu pilihan yang menarik bagi wisatawan luar negeri dengan berbagai pilihan 

produk wisata dan fasilitas yang ditawarkan. 

Beberapa produk pariwisata yang terdapat di Indonesia menurut Kemenpar 

(2015) dapat dibagi menjadi tiga yaitu alam, budaya dan buatan manusia. Wisata 

alam dapat berupa wisata bahari, ekowisata, dan wisata petualangan. Wisata budaya 

berupa wisata warisan budaya dan sejarah, wisata belanja dan kuliner serta wisata 

kota dan desa. Sedangkan wisata buatan manusia terdiri dari wisata MICE (Meeting, 

Incentive, Conference dan Exhibition), wisata olahraga dan wisata terintegrasi. 

Obyek wisata yang terdapat di kota Probolinggo adalah Taman Wisata Studi 

Lingkungan (TWSL), Museum Probolinggo, Pelabuhan Pendaratan Pantai, Kolam 

Renang Bayuangga, Museum Dr. Moch Saleh, Klenteng Tri Dharma, Gereja 

Merah, Kolam Renang Mastrip dan BJBR (BeeJay Bakau Resort). Diantara 

beberapa alternatif obyek wisata tersebut yang paling sering dikunjungi (Tabel 1) 

adalah Pelabuhan Pendaratan Pantai dan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). 

 

Tabel 1 Data pengunjung pariwisata Kota Probolinggo 

No Daya Tarik Wisata 2014 2015 2016 

Wisman  Wisnus Wisman  Wisnus Wisman  Wisnus 

1 Taman Wisata 

Study Lingkungan 

( TWSL ) 

25  84.723  -  101.980  -  107.213 

2 Museum Kota 

Probolinggo 

82  13.300  455  18.692  1.088 23.582 

3 Museum 

Dr.Moch.Saleh 

49  6.502  21  9.146  5 7.461 

4 Gereja Merah 67  1.210  428   1.419  1.088 1.707 

5 Klenteng Tri 

Dharma 

49  1.517  224  2.738  1.088 2.701 

6 Pelabuhan 

Perikanan Pantai 

105  177.636  508  243.041  652 237.749 

7 Kolam Renang 

Bayuangga 

-  26.403  -  110.324  -  71.647 

8 Kolam Renang 

Olimpic 

-  2.117  -  12.003  -  19.125 

9 BJBR ( BeeJay 

Bakau Resort ) 

-  -  123  37.553  377 68.303 

  Jumlah  377  313.408  1.759  536.896  4.298 539.488 
Sumber : Data diolah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo) 

 

Berdasarkan tabel diatas hampir semua obyek wisata yang terdapat di kota 

Probolinggo mengalami kenaikan dalam jumlah pengunjungnya. Akan tetapi, 

terdapat salah satu obyek wisata yang baru saja dibuat yaitu berdiri tahun 2013 yang 

mampu menarik banyak pengunjung dan menjadi salah satu wisata primadona di 

kota Probolinggo. Wisata tersebut mengalami keunikan karena mengusung konsep 

ekowisata yang terintegrasi yang tidak hanya menyediakan wisata alam tetapi juga 
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menawarkan produk wisata buatan dan wisata konvensi. Nama dari wisata tersebut 

adalah BeeJay Bakau Resort (BJBR). 

Perusahaan ini mengusung konsep ekowisata yang dikelola oleh swasta 

dengan ijin pengelolaan daerah pesisir pantai pada daerah lahan bakau seluas 89 

hektar di pelabuhan perikanan pantai Mayangan kota Probolinggo. Adapun fasilitas 

yang diberikan di dalamnya berupa pantai pasir putih dengan permainan air, water 

boom, flying fox, bersepeda, kafe, restoran sari laut dan bungalow. 

Perusahaan ini terus melakukan perbaikan fasilitas untuk menambah daya 

tarik kepada target pasarnya. Untuk melakukan hal tersebut tentulah dibutuhkan 

investasi yang cukup besar. Tidak hanya investasi berupa fisik tetapi juga non fisik 

dalam segi sumberdaya manusianya. Berdasarkan hasil pencatatan pengunjung 

yang datang ke tempat wisata ini tidak hanya wisatawan nusatara yang berminat 

hadir kesini tetapi wisatawan mancanegara juga berminat dan terus mengalami 

kenaikan dari segi jumlah pengunjung dari kedua wisatawan tersebut selama dua 

tahun terakhir. 

Kondisi ini didukung oleh perbaikan layanan dan fasilitas yang diberikan oleh 

perusahaan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, dari jumlah kapasitas pengunjung 

sebanyak 700 orang per hari dengan realisasi pengunjung rata – rata kurang dari 

200 orang per hari dan lebih banyak di hari libur membuat produktivitas dan kinerja 

perusahaan kurang bagus. 

Selain itu, dari total lahan seluas 89 hektar yang dikelola oleh perusahaan ini 

baru termanfaatkan kurang dari 15 hektar. Untuk dapat meningkatkan kinerjanya 

perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi internal dan 

eksternal perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategi 

pengembangan bisnis di perusahaan ini. 

 

Rumusan Masalah 

 

Strategi berbicara tentang cara untuk mencapai tujuan masa depan, tetapi 

informasi yang sering digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan 

strategis saat ini berasal dari masa lalu dan masa kini, atau dengan ekstrapolasi tren 

saat ini ke masa depan tanpa menantang asumsi yang berbasis informasi (Conway 

2015). Hal ini menyebabkan kebanyakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan 

lebih bersifat reaktif bukan bersifat antisipatif terhadap kondisi yang mungkin 

terjadi di masa depan. 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di latar belakang maka perusahaan 

perlu melakukan perencanaan strategi untuk dapat memenangkan persaingan di 

industri pariwisata. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui kondisi 

internal dan eksternal perusahaan kemudian merumuskan strategi pengembangan 

bisnis yang tepat bagi perusahaan melalui pembentukan kompetensi intinya. 

Pendekatan yang mungkin untuk dapat berhasil di masa depan serta mencapai 

pertumbuhan eksponensial adalah dengan melakukan analisis foresight. Menurut 

Calof et al. (2016) foresight bukanlah prediksi tetapi memperluas pemahaman kita 

tentang penggerak perubahan sosial dan menjadi lebih siap atas kejutan yang tak 

terelakkan ke depan. Foresight meningkatkan kelincahan organisasi dengan 

menambahkan kewaspadaan pada tren, kesadaran penggerak perubahan dan 

kesiapan terhadap potensi guncangan, masalah, dan tantangan. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kemungkinan yang terjadi pada industri 
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pariwisata di masa depan serta bagaimana perusahaan dapat menciptakan peluang 

berdasarkan kondisi tersebut. 

Beberapa pertanyaan yang muncul untuk dapat mengatasi permasalahan 

tersebut adalah : 

1. Bagaimanakah kondisi internal dan eksternal di BeeJay Bakau Resort? 

2. Bagaimanakah industri masa depan di BeeJay Bakau Resort? 

3. Bagaimana analisis kesenjangan yang terjadi untuk mencapai visi masa depan di 

BeeJay Bakau Resort? 

4. Bagaimana roadmap strategi pengembangan bisnis di BeeJay Bakau Resort? 

 

Tujuan Penelitian 

 

1. Menganalisis kondisi internal dan eksternal di BeeJay Bakau Resort. 

2. Menganalisis industri  masa depan di BeeJay Bakau Resort 

3. Menganalisis kesenjangan yang terjadi untuk mencapai visi masa depan di 

BeeJay Bakau Resort 

4. Merumuskan roadmap strategi pengembangan bisnis di BeeJay Bakau Resort 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dilakasanakan dalam ruang lingkup organisasi BeeJay Bakau 

Resort. Fokus penelitian adalah menganalisa strategi pengembangan bisnis di 

BeeJay Bakau Resort. Tahap implementasi diserahkan kepada manajemen 

pengurus organisasi BeeJay Bakau Resort. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah: (a) sebagai bahan masukan strategi 

pengembangan bisnis dalam menjalankan usaha bagi BeeJay Bakau Resort (b) 

sebagai pembelajaran bagi penulis untuk mengimplementasikan teori perencanaan 

strategi jangka panjang dalam pengambilan keputusan strategi perusahaan (c) 

sumbangan pemikiran kepada mahasiswa Program Studi Sekolah Bisnis, Sekolah 

Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (SB IPB). 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

Kerangka Teoritis 

 

Strategi dan Manajemen Strategi 

 

Suatu perusahaan harus memiliki nilai lebih dibandingkan dengan perusahaan 

lainnya agar dapat terus hidup dan berkembang. Perusahaan perlu mengetahui 

tujuan dari perusahaan dan cara untuk dapat mencapainya. Oleh karena itu, 

perumusan strategi yang tepat diperlukan agar perusahaan dapat mencapai tujuan 

yang diinginkannya. 

Terdapat beberapa pengertian dari strategi dan manajemen strategi dari 

beberapa ahli di belahan dunia. Menurut Mintzberg dan Quinn (1991) menyatakan 

bahwa strategi merupakan suatu pola atau perencanaan yang mengintegrasikan 
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