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1 PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

 

Dalam dunia bisnis global saat ini keunggulan daya saing (competitive 

advantage) hanyalah bersifat sementara. Bila suatu unit usaha tidak mampu 

berubah atau menyesuaikan dengan kondisi terkini, maka besar kemungkinan akan 

kalah bersaing di pasar global. Keunggulan daya saing tersebut sulit untuk bertahan 

lama karena ada faktor lingkungan yang dinamis dan volatilitas tidak menentu serta 

faktor global yang bergejolak. Istilah yang populer saat ini untuk menggambarkan 

terjadinya situasi perubahan lingkungan bisnis yang cepat disebut dengan istilah 

VUCA yaitu singkatan dari volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. 

Volatility berarti sebuah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal 

seperti keadaan sosial, ekonomi dan politik. Uncertainty berarti sulitnya 

memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Complexity adalah 

adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi. Ambiguity 

didefinisikan sebagai beban berat realitas dan makna yang berbaur dari berbagai 

kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasannya 

masih dipertanyakan.  
 Dampak dari fenomena VUCA yang sangat nyata terjadi di dunia bisnis saat 

ini ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan perintis (start up) yang 

menguasai teknologi informasi yang mampu mendisrupsi kemapanan lingkungan 

bisnis konvensional dengan istilah inovasi yang mendisrupsi (disruption 

innovation). Disruption innovation terjadi ketika suatu pihak hadir menawarkan 

layanan yang lebih praktis dengan harga yang lebih rendah dari yang tersedia saat 

ini, sehingga masyarakat banyak yang beralih ke layanan baru tersebut (Kasali 

2017). Kegiatan usaha yang terkena dampak fenomena disrupsi tersebut sebagian 

besar terkait dengan gaya hidup (life style) masyarakat antara lain jasa transportasi 

dengan munculnya perusahaan penyedia platform, jasa perbankan/jasa pembiayaan 

dengan munculnya perusahaan teknologi keuangan (fintech), jasa retail dengan 

belanja online (online shopping), travel dan hotel dengan online travel agent 

sebagaimana contoh Gambar 1.  

 

 
Sumber : SAM Desain (2018) 

Gambar  1 Contoh disruption innovation 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Orang 8,044,462 8,802,129 9,435,411 10,406,759 12,023,971 14,039,799

 -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 12,000,000

 14,000,000

 16,000,000



 

2 

 

Disruption innovation mengakibatkan kegiatan bisnis mengalami perubahan 

bisnis model yang dikenal dengan istilah ekonomi berbagi (sharing economy). 

Sharing economy (The Financial Times 2017) merupakan suatu bentuk ekonomi 

yang disruptif yang melepaskan sumber-sumber suplai aset baru. Salah satu industri 

yang terkena dampak disruptive innovation maupun sharing economy adalah 

industri perhotelan dengan berdirinya perusahaan start up penyedia jasa pesan 

kamar hotel online atau online travel agent (OTA) seperti Traveloka, Agoda, 

Booking.Com, Airbnb, Airyrooms dan MG Holiday yang memberikan layanan 

yang berbeda dengan travel agen konvensional. Layanan yang diberikan oleh OTA 

menjadi disruptif karena ada strategi sharing economy yaitu melepaskan sumber-

sumber aset berupa kamar-kamar non hotel seperti apartemen dan rumah. Selama 

ini kegiatan penyediaan penginapan hanya dikuasai oleh pemilik hotel, namun saat 

ini pemilik rumah dan apartemen juga dapat memberikan layanan akomodasi. 

Layanan pemesanan kamar yang diberikan OTA dilakukan secara online dengan 

proses yang lebih mudah, cepat dan murah dengan informasi yang jauh lebih 

lengkap. Munculnya OTA tersebut menyebabkan tingkat persaingan di industri 

perhotelan semakin tinggi karena semakin bertambahnya tingkat persediaan jumlah 

kamar penginapan sementara permintaan tidak mengalami pertumbuhan signifikan.  

PT Angkasa Pura Hotel, salah satu anak perusahaan PT Angkasa Pura I yang 

bergerak di industri perhotelan untuk saat ini belum terkena dampak fenomena 

disruption innovation tersebut karena kegiatan usaha masih sepenuhnya didukung 

oleh induk perusahaan. Tujuan awal didirikannya PT Angkasa Pura Hotel adalah 

untuk ikut mengembangkan bisnis non penerbangan (non aero) di bandara yang 

dikelola PT Angkasa Pura I sekaligus untuk meningkatkan layanan hospitality 

Bandara. Meskipun belum merasakan langsung dampak disrupsi, namun 

perusahaan harus melakukan dan mengembangkan budaya berinovasi untuk 

mempertahankan keunggulan bersaing agar tidak terkena dampak dari perubahan 

bisnis tersebut (Hana 2013).  

PT Angkasa Pura Hotel saat ini memiliki 3 portofolio bisnis yang sudah 

beroperasi penuh terdiri atas hotel, jasa penyediaan ruang tunggu eksekutif (airport 

lounge), jasa penyediaan makanan di pesawat (inflight catering). Sejak didirikan 

tahun 2012 sampai dengan saat ini, PT Angkasa Pura Hotel memiliki alat-alat 

produksi terdiri atas 3 hotel bandara (airport hotel), 13 ruang tunggu eksekutif 

(executive lounge), 2 restoran, 2 outlet toko roti dan 1 unit dapur (hot kitchen) untuk 

memproduksi makanan di pesawat. Unit-unit bisnis tersebut seluruhnya berada di 

area bandara-bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I seperti Bandara Adi 

Sutjipto, Jogjakarta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Ngurah Rai Bali, Bandara 

Sultan Hasanuddin, Makassar.  

Hotel yang dikelola PT Angkasa Pura Hotel masuk dalam klasifikasi airport 

hotel dengan target segmen pasar yang khusus (captive market) yaitu para 

penumpang pesawat yang transit (layover) dan kru pesawat. Dari jenis pelayanan 

yang diberikan, 2 hotel yaitu Hotel IBIS Bandara Juanda Surabaya (IBSA) dan 

Hotel IBIS Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (IBMA) merupakan budget hotel 

serta 1 hotel yang baru beroperasi pada tahun 2017 yaitu Novotel Bandara Ngurah 

Rai Bali (NBA) merupakan hotel dengan layanan bintang 4. Beberapa 

fasilitas/layanan (amenities) tambahan yang disediakan oleh airport hotel dengan 

konsep hotel budget seperti di IBSA antara lain ruang meeting, kantin dan store. 
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Pengoperasian 3 airport hotel tersebut dilakukan melalui kerjasama operasi 

(KSO) dengan salah satu grup pengelola hotel (hotel chain group) internasional 

yaitu Accor Group dengan skema kontrak manajemen dalam jangka waktu 10 

tahun.  

Beberapa keunikan yang dapat dikatakan sebagai keunggulan perusahaan dalam 

hal mengelola airport hotel dibandingkan dengan hotel konvensional. Letak hotel 

yang berada di area terminal bandara membuat akses dari hotel ke terminal bandara 

dapat ditempuh dalam waktu antara 5-10 menit berjalan kaki. Posisi hotel yang 

berada di area terminal Bandara membuat tingkat keamanan hotel yang berada di 

Bandara lebih baik dibandingkan hotel regular. Fasilitas lain yang ada di airport 

hotel yang tidak dimiliki hotel reguler antara lain di pintu masuk hotel dilakukan 

pemeriksaan x ray yang dijaga 24 jam oleh petugas aviation security, layanan 

informasi jadwal penerbangan di setiap kamar, layanan check in pesawat, layanan 

bagasi dan akses langsung menuju ruang tunggu bandara.  

Dari segi operasional, fungsinya sebagai airport hotel membuat operasional 

hotel harus mengikuti ritme operasional bandara agar sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan yang sebagian besar penumpang pesawat transit. Pengelola airport hotel 

membuat kebijakan layanan menginap yang lebih fleksibel antara lain memberikan 

layanan menginap untuk jangka waktu kurang dari 24 jam (short stay) dan 

menetapkan tarif hotel yang dinamis (dynamic price) disesuaikan dengan tingkat 

permintaan.  

Pendapatan perusahaan saat ini masih didominasi oleh pendapatan dari usaha 

hotel dan lounge F & B yaitu sekitar 65 % dan sisanya sekitar 35 % berasal dari 

pendapatan usaha non hotel yaitu dari inflight catering dan airport service, dengan 

perkembangan kontribusi dalam 5 tahun terakhir sebagaimana Gambar 2. 

 

Gambar  2 Portofolio kontribusi pendapatan PT Angkasa Pura Hotel 

Sumber : Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2014, 2015,2016 dan 2017, diolah 
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berbeda harus disikapi oleh manajemen PT Angkasa Pura Hotel dengan menyusun 

strategi bisnis yang tepat. Untuk itu dalam rangka menyusun strategi bisnis ke 

depan harus harus terlebih dahulu dilakukan pemetaan portofolio dari masing-

masing bisnis agar dihasilkan strategi yang sesuai dengan kondisi masing-masing 

portofolio. Evaluasi posisi bisnis dari masing-masing produk/jasa dapat 

menggunakan alat analisis portofolio yaitu growth share matrix atau dikenal dengan 

matrik BCG yang dikembangkan oleh Boston Consulting Group pada tahun 1970-

an. Hasil analisis pemetaan produk tersebut selanjutnya digunakan bagi manajemen 

PT Angkasa Pura Hotel sebagai dasar untuk menyusun strategi dalam rangka 

meningkatkan keunggulan kompetitif dari masing-masing produk/jasa perusahaan. 

Salah satu strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk/jasa adalah 

dengan memperkuat kompetensi ada atau dengan mengakuisisi kompetensi baru 

sehingga akan tercipta suatu industri baru tanpa pesaing atau yang dikenal dengan 

istilah blue ocean strategy (Kim dan Mauborgne 2016). Untuk menyusun strategi 

penciptaan industri baru tersebut maka pendekatan penyusunan strategi yang paling 

tepat adalah dengan pendekatan arsitektur strategik. Dengan pendekatan arsitektur 

strategik diharapkan perusahaan dapat menyusun strategi dengan pendekatan 

tantangan (strategy stretch) daripada keserasian (strategi fit) namun mampu 

menjawab 3 pertanyaan penting di masa depan yaitu produk/jasa baru apa yang 

akan ditawarkan kepada pelanggan di masa yang akan datang, kompetensi inti apa 

yang harus dikembangkan atau diakuisisi oleh perusahaan dan bagaimana strategi 

migrasi pelanggan untuk menggunakan produk baru tersebut (Hamel dan Prahalad 

1994). 

 

 

Pertanyaan Penelitian 

Untuk memperoleh gambaran arsitektur strategik perusahaan di masa yang akan 

datang, maka dapat diidentifikasi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana gambaran portofolio produk dan jasa serta kompetensi inti yang 

dimiliki perusahaan saat ini. 

2. Bagaimana gambaran industri masa depan (industry foresight) yang akan 

dimasuki perusahaan dan bagaimana kebutuhan konsumen di industri tersebut. 

3. Produk/jasa apa yang akan diberikan kepada pelanggan dalam industry 

foresight tersebut, dan kompetensi inti apa yang harus dikembangkan atau 

diakuisisi di industri baru yang akan dimasuki serta bagaimana strategi migrasi 

untuk mempersiapkan pelanggan untuk dapat menggunakan produk/jasa dalam 

industri yang baru?  

4. Bagaimana bentuk rancangan arsitektur strategik yang tepat untuk memasuki 

industri yang baru tersebut? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan identifikasi perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  



 

5 

1. Menganalisis portofolio produk dan jasa serta mengidentifikasi kompetensi inti 

yang saat ini dimiliki oleh perusahaan.  

2. Merumuskan skenario industri masa depan perusahaan.  

3. Merumuskan produk/jasa baru apa yang akan ditawarkan kepada pelanggan, 

dan mengidentifikasi kompetensi inti perusahaan yang harus dikembangkan 

atau diakusisi.  

4. Menyusun arsitektur strategik PT Angkasa Pura Hotel 10 tahun ke depan. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat diambil manfaatnya sebagai berikut:  

1. Sebagai bahan pertimbangan kepada manajemen PT Angkasa Pura Hotel dalam 

penetapan rencana strategis perusahaan.  

2. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama 

perkuliahan dan menambah wawasan mengenai manajemen strategi. 

3. Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kegiatan perumusan batasan 

industri yang akan dimasuki perusahaan di masa mendatang (industry foresight) dan 

menyusun cetak biru (blue print) arsitektur strategik PT Angkasa Pura Hotel dalam 

pengembangan bisnis berbasis kompetensi inti, sedangkan tahap implementasi dan 

evaluasi diserahkan kepada pihak manajemen perusahaan. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Manajemen Strategi  

  

Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial 

untuk menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang (Hunger dan Wheelen 

2012). Menurut David (2009) manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan 

untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas 

fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya.  

Adapun tujuan dari manajemen strategi adalah untuk menciptakan peluang baru 

yang berbeda untuk masa yang akan datang dan mencoba untuk mengoptimalkan 

tren saat ini untuk masa datang. Wheelen dan Hunger (2012) menyatakan bahwa 

dari beberapa penelitian menunjukkan perusahaan yang menerapkan manajemen 

strategis mempunyai kinerja yang lebih baik. Hal ini karena adanya kesesuaian 

antara lingkungan organisasi dan strategi, struktur serta proses organisasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Strategi yang baik disusun 

berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan serta antisipasi 

perusahaan dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan. 
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