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Adalah merupakan pergerakan

manusia yang menginginkan

pengalaman baru (experience) 
dengan segala sensasinya. Tanpa

pergerakan manusia maka tidak ada

permintaan (demand) bagi usaha
pariwisata

Tujuan Pariwisata bukan hanya

Vacational Tourism, namun juga meliputi

Business Tourism dan Niche Tourism

PARIWISATA

SAAT INI 

PARIWISATA 

MENGHADAPI 

PERMINTAAN 

PASAR (DEMAND) 

YANG SANGAT 

RENDAH 



1. Regulasi pembatasan aktivitas masyarakat
▪ PSBB, PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat)
▪ Regulasi Pemerintah Daerah terhadap traveller untuk masuk ke

destinasi yang beragam (ada yang menggunakan standar nasional
dan ada juga yang membuat aturan tambahan)

2. Kekhawatiran masyarakat terhadap penyebaran COVID-19
▪ Treatment penderita COVID-19 yang belum optimal, angka kematian

naik
▪ COVID-19 belum ada obatnya

3. Kekhawatiran masyarakat untuk travelling dengan
transportasi umum, khususnya pesawat
▪ Mahalnya biaya Rapid Test dan PCR (Polymerase Chain Reaction)
▪ Informasi terhadap sistem sirkulasi udara di pesawat belum

tersosialisasi dengan baik

3. Menurunnya daya beli masyarakat
Pekerja sektor formal terkena PHK, dirumahkan, dicutikan diluar
tanggungan perusahaan.

4. Perubahan perilaku masyarakat

PENYEBAB TURUNNYA PERMINTAAN PASAR (DEMAND)



Sumber: Nielsen, Inventure Knowledge

PERUBAHAN PRILAKU MASYARAKAT



STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PASAR (DEMAND)



▪ Bila masyarakat sudah yakin bahwa penanganan COVID-19 berjalan dengan baik dan yakin keselamatan
dirinya terjamin.

Testing, Tracing & Treatment
✓ Melakukan isolasi terhadap penderita positif Covid 19 dan membebaskan masyarakat yang sehat untuk beraktivitas.
✓ Pemisahan antara yang sakit dan sehat melalui cara testing dan tracing, testing adalah untuk menjaring yang sakit untuk

diisolasi/dirawat sedangkan tracing adalah untuk melacak cluster penyebaran Covid 19 sehingga penyebarannya
dapat dipantau, adapun treatment adalah proses perawatan dan penyembuhan penderita Covid 19.

✓ Cakupan testing menggunakan PCR Test harus diupayakan seluas-luasnya semakin banyak masyarakat di testing maka
pemantauan penyebaran Covid 19 akan semakin efektif dan testing menjadi kewajiban Pemerintah.

▪ Bila Pemerintah menghentikan pembatasan sosial dan mencabut regulasi yang menghambat pergerakan
masyarakat.

▪ Antisipasi pemberitaan yang salah/hoax yang terkait Virus COVID-19, baik terhadap bisnis pariwisata
maupun destinasi.

▪ Pemerintah memberikan stimulus yang efektif dan sesuai kebutuhan pelaku usaha, pekerja dan 
masyarakat.

▪ Pemerintah menjadi trigger dengan melakukan belanja operasional pemerintah antara lain perjalanan
dinas, akomodasi, penyewaan ruang pertemuan dan lain-lain.

BAGAIMANA PERMINTAAN DAPAT MENINGKAT (DEMAND)
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PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19







DAMPAK COVID-19 TERHADAP BISNIS AKOMODASI DAN TRANSPORTASI

Sumber Data BPS 2020



NOTA KESEPAHAMAN 

INACA – PHRI (BALI 29 AGUSTUS 2020)

 Latar belakang:

➢ Airlines dan Hotel sama-sama memiliki dynamic rate

➢ Kerjasama B to B 

 Konsep:

➢ Airlines membuat aplikasi untuk mekanisme bundling dan dalam
aplikasi tersebut Hotel dapat mengontrol allotment serta harga yang 
diberikan setiap saat diperlukan

➢ Penjualan akan dilakukan melalui aplikasi di masing-masing airlines 

 Bundling paket Hotel dan Airlines:

➢ Masing-masing airlines akan bekerjasama dengan banyak hotel agar 
konsumen memiliki banyak pilihan

➢ Sistem pembayaran melalui airlines

 Masing-masing pihak (Airlines & Hotel) tidak menerapkan fee, sehingga
harga menjadi murah

 Target pasar adalah traveller yang travelling menggunakan pesawat udara



EVALUASI KEBIJAKAN STIMULUS/RELAKSASI PEMERINTAH 
TERHADAP SEKTOR HOTEL DAN RESTORAN



RELAKSASI TAGIHAN 

LISTRIK (PLN) SELAMA 6 

BULAN

#1



USULAN RELAKSASI/STIMULUS PLN

✓ Menghapus biaya pemakaian minimum atau jam nyala minimum 40 jam per bulan selama 6 bulan, 

sehingga Hotel dan Restoran hanya membayar listrik yang terpakai saja:

➢ Sudah disetujui, 

➢ Berdasarkan Surat Dirjen Ketenagalistrikan No.1458/23/DJL.3/2020 tentang Pembebasan Biaya Beban 
dan Rekening Minimum 

✓ Usulan yang belum terealisasi:

➢ Bagi yang memiliki kontrak pelanggan PLN Premium dan ingin berhenti berlangganan sebagai pelanggan
PLN premium agar dapat diberi persetujuan segera,

➢ Bagi yang ingin menurunkan daya sementara karena situasi COVID-19, maka harus diperbolehkan dan 
dipermudah serta tidak dipungut biaya penurunan daya,

➢ Bagi yang telah menurunkan daya sementara karena kondisi COVID-19 dan untuk menaikkan daya kembali, 
maka PLN tidak memungut biaya kenaikan daya.

✓ Kebijakan yang dikeluarkan oleh PLN hendaknya juga berlaku ke anak perusahaan PT.PLN Persero. Di 

Batam karena yang mengelola listrik adalah Bright PLN Batam, maka Industri Hotel dan Restoran

tidak menikmati kebijakan tersebut Pemerintah yang ditujukan ke PT. PLN Persero.



KONTRAK PELANGGAN PREMIUM PLN
▪ Pasal 3:

❑ Ayat 1 : Tarif yang dikenakan LB-3/Tarif Layanan Khusus Premium Silver Bisnis Besar

❑ Ayat 3, 4, 5 dan 6 : semua mengatur keadaan kahar untuk pihak pertama, namun tidak mengatur untuk pihak kedua.

▪ Pasal 6:

❑ Ayat 1a: 55% lebih mahal dari tarif pelanggan non premium

▪ Pasal 14:

❑ Ayat 4: pemakaian minimum/jam nyala minimum dihitung sebesar 110 jam per bulan. Untuk pelanggan non premium dihitung 40 jam per 
bulan.

▪ Pasal 15:

❑ Ayat 1: Biaya keterlambatan 3%

▪ Pasal 18:

❑ Ayat 1: mengikat. Jika kepemilikan berubah otomatis pemilik baru wajib mengikuti kontrak dari pemilik lama. Hal ini akan rumit jika terjadi 
jual beli nantinya, karena dengan kasus seperti sekarang sudah tidak ada lagi yang tertarik dengan premium service PLN. Semua bangunan 
Hotel dan Restoran memiliki Genset sebagai back up power jika PLN mati.

▪ Pasal 22:

❑ Ayat 1: tertera jika pihak kedua ingin mengakhiri kontrak. Namun pada kenyataannya dilapangan hal ini tidak diperkenankan oleh PLN. 
Dengan kondisi pandemic COVID-19, banyak Hotel dan Restoran yang ingin mengakhiri kontrak premium, namun tidak pernah direalisasikan 
oleh PLN.



LAYANAN PELANGGAN PLN PREMIUM

 Platinum: 

➢ suplai listrik dua sistem yang berbeda, listrik tidak padam bila

sistem PLN krisis, 

➢ harga layanan Rp 130/kWh diatas tarif reguler, 

➢ kecepatan pindah pasokan 3 detik, 

➢ komunikasi langsung dengan GM,

➢ pengurangan tagihan saat padam,

➢ jam nyala normal 200 jam 

 Gold: 

➢ suplai listrik dua gardu induk yang berbeda,

➢ listrik tidak padam bila sistem PLN krisis, 

➢ harga layanan Rp 105/kWh diatas tarif reguler,

➢ kecepatan pindah pasokan 3 detik, 

➢ komunikasi langsung dengan manajer bidang, 

➢ pengurangan tagihan saat padam, 

➢ jam nyala normal 235 jam 

 Silver: 

➢ suplai listrik dua dua travo yang berbeda, 

➢ listrik tidak padam bila sistem PLN krisis, 

➢ harga layanan Rp 55/kWh diatas tarif reguler, 

➢ kecepatan pindah pasokan 5 detik, 

➢ komunikasi langsung dengan asisten manajer, 

➢ pengurangan tagihan saat padam, 

➢ jam nyala normal 110 jam 

 Bronze: 

➢ suplai listrik dua dua penyulang yang berbeda,

➢ urutan terakhir bila listrik tidak padam bila sistem PLN krisis, 

➢ harga layanan Rp 30/kWh diatas tarif reguler, 

➢ kecepatan pindah pasokan 5 detik, 

➢ komunikasi langsung dengan asisten manajer, 

➢ pengurangan tagihan saat padam, 

➢ jam nyala normal 110 jam.

SAAT PANDEMI 

COVID-19, 

LAYANAN 

PELANGGAN 

PREMIUM PLN 

MENJADI 

PERMASALAHAN 

UTAMA DUNIA 

USAHA.







RESTRUKTURISASI, 

KREDIT BARU DAN 

MODAL KERJA

#2



#1. KEBIJAKAN PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL

➢ Dukungan Regulasi:

 POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan COUNTERCYCLICAL 
Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019 dikeluarkan tanggal 13 Maret 2020. 

 POJK 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan COUNTERCYCLICAL Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 
2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dikeluarkan tanggal 14 April 2020.

➢ Dukungan Pembiayaan bagi UMKM:

 Menempatkan uang negara sebesar Rp. 30 Triliun ke Bank Himbara

 Kriteria UMKM diatur dalam PMK Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui
Badan Usaha.

 Penjaminan kredit modal kerja sebesar Rp. 5 Triliun, sehingga yang meminjam sampai Rp. 10 miliar dapat 
dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo,

 Jamkrindo dan Askrindo mendapat Rp. 6 Triliun untuk modal me-recover penjaminan kredit macet, yang 
preminya dibayarkan oleh pemerintah

 Dapat mengajukan restrukturisasi, sehingga tidak perlu membayar pokok pinjaman selama 6 bulan dengan
subsidi ditanggung Pemerintah

 Menanggung pajak UMKM sebesar 0.5%

 Memberikan kredit modal kerja sebesar Rp. 2.5 juta tanpa jaminan



#2. KEBIJAKAN PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL

 Dukungan pembiayaan bagi Korporasi:

➢ Dukungan Kredit Modal Kerja kepada Korporasi dengan rentan pinjaman Rp. 10 miliar – Rp. 1 Triliun dan berlaku

sampai akhir tahun 2021.

➢ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk

Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Program Pemulihan

Ekonomi Nasional

➢ Menunjuk 13 Bank Penyalur yaitu 4 Bank Himbara dan 9 Bank Swasta

➢ Syarat untuk mendapatkan fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi:

1. Memiliki usaha berorientasi ekspor

2. Padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan

➢ Sektor prioritas:

1. Pariwisata (Hotel dan Restoran)

2. Otomotif

3. TPT

4. Alas Kaki

• Mayoritas usaha Hotel & Restoran tidak memenuhi syarat untuk

mendapatkan fasilitas penjaminan kredit modal kerja.

• Melalui multiplier effectnya, pariwisata mampu mempercepat

pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang 

lebih luas, antara lain:

✓ Penerimaan Devisa dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

✓ Pengembangan wilayah,

✓ Penyerapan tenaga kerja

✓ Pengembangan investasi,

✓ Membuka lapangan kerja baru



PERMASALAHAN DAN EFEKTIFITAS PENYALURAN MODAL KERJA MELALUI 

PERBANKAN

➢ Kebutuhan pelaku usaha saat ini adalah:

 Modal kerja dalam rangka memulai usaha kembali setelah tutup dan/atau tetap beroperasional, namun dengan occupancy 
rendah sehingga harus subsidi selama lebih dari 3 bulan,

 Modal kerja dibutuhkan untuk operasional selama demand-nya masih rendah dan berdampak kepada pendapatan usaha :

1. Membiayai gaji, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, biaya utilities, pajak daerah (kendaraan, PBB, Reklame dan lain sebagainya)

2. Loan kepada pihak perbankan dan non perbankan

3. Investasi dan biaya operasional tambahan rutin sebagai dampak dari penerapan protocol Kesehatan di tempat usaha.

▪ Pengusaha membutuhkan take over kredit dari bank/Lembaga keuangan nonbank yang tidak ikut program pemerintah ke
bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan modal kerja dan/atau restrukturisasi, namun bank-bank yang 
ditunjuk Pemerintah tersebut tidak mau melakukannya.

➢ Permasalahan dalam mendapatkan modal kerja dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah:

▪ Pengusaha sudah tidak memiliki jaminan lagi, sebagai syarat untuk mendapatkan modal kerja tambahan,

▪ Perbankan tidak flexible dalam merealisasikan pinjaman dan/atau modal kerja, karena terikat dengan regulasi,

▪ Perbankan tidak dapat memberikan modal kerja jika perusahaan sudah mendapatkan fasilitas restrukturisasi dan/atau
keringanan terhadap pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

▪ Kondisi demand yang rendah dan tidak terprediksi (uncertainty) membuat perbankan juga cukup hati-hati dalam menyalurkan
pinjaman kepada pelaku usaha di sektor pariwisata.

➢ Penyaluran modal kerja melalui perbankan untuk membantu dunia usaha dalam masa Pandemi COVID-19 tidak 
efektif.



SUBSIDI 20% 

OCCUPANCY SELAMA 6 

BULAN

#3



DATA AKOMODASI HOTEL BERBINTANG DAN AKOMODASI LAINNYA

Sumber Data BPS 2019
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NILAI SUBSIDI JIKA PEMERINTAH MELAKUKAN PEMBELIAN KAMAR 20% OCCUPANCY SELAMA 6 BULAN

Jumlah Kamar berdasarkan Data BPS 2019



MANFAAT SUBSIDI 20% OCCUPANCY SELAMA 6 BULAN

HOTEL

 Mendapatkan bantuan biaya operasional tanpa

syarat dan bunga,

 Hotel tidak akan mengambil subsidi, jika terjadi

kenaikan occupany, karena harga subsidi sangat

rendah dari nilai jual pasar,

 Subsidi 20% occupancy akan menambah daya

tahan usaha menjelang adanya kenaikan demand,

 Subsidi akan dimanfaatkan oleh Hotel untuk

melakukan perawatan untuk memulai kembali

usahanya serta membayar kewajiban yang 

tertunggak akibat tidak adanya tamu selama

terjadinya PSBB.  

 Hotel dapat mempekerjakan kembali karyawannya

lebih banyak dari kondisi saat ini.

PEMERINTAH

 Kamar yang dibeli oleh Pemerintah dapat 

digunakan untuk give away kepada traveller

sebagai trigger untuk mengembalikan minat

masyarakat untuk melakukan pergerakan (attract 

demand)

 Dampak subsidi akan memberikan tambahan

pendapatan bagi tenaga kerja hotel dalam bentuk

uang service, 

 Pemerintah Daerah akan mendapatkan pajak hotel 

dari pembelian kamar yang dilakukan oleh 

Pemerintah,

 Nilai subsidi jauh akan lebih kecil dibandingkan

memberikan bantuan modal kerja melalui

perbankan, namun manfaatnya lebih besar bagi

pelaku usaha hotel dan restoran.



BANTUAN LANGSUNG 

TUNAI KEPADA TENAGA 

KERJA SELAMA 6 BULAN

#4



KEBIJAKAN MEMBERIKAN BLT KEPADA TENAGA KERJA 

➢ Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 600.000,-/orang selama 4 bulan.

➢ Sudah disetujui.

▪ Permenaker 14/2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam
Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

➢ Syarat untuk mendapatkan BLT:

1. WNI dan dibuktikan dengan KTP

2. Pekerja/Buruh penerima Gaji/Upah,

3. Penghasilan dibawah Rp. 5 Juta/bulan, sesuai yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan,

4. Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan masih aktif kepesertaannya sampai dengan bulan Juni 2020,

5. Memiliki rekening bank yang masih aktif,

➢ Permasalahan:

1. Adanya pemberlakuan PSBB dan tutupnya perusahaan akibat kebijakan tersebut membuat banyak usaha hotel dan restoran yang 
sudah tidak dapat membiayai BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi karyawannya,

2. Kondisi saat ini ada perusahaan yang sementara ini hanya dapat memberikan BPJS Kesehatan, tanpa memberlakukan BPJS 
Ketenagakerjaan. Dan bahkan ada juga perusahaan yang belum dapat memberlakukan kembali fasilitas BPJS baik Kesehatan dan 
Ketenagakerjaan karena occupancy-nya masih sangat rendah yang berdampak ke pendapatan, 

3. Pada level UMKM di usaha Hotel dan Restoran, banyak juga yang tidak dapat mengikuti kebijakan BPJS Kesehatan dan 
Ketenagakerjaan karena ketidaksanggupan perusahaan, sehingga hanya memberikan benefit BPJS Kesehatan.

4. Kondisi demand yang masih sangat rendah, berdampak pada belum semua fasilitas di Hotel diaktifkan dan serapan tenaga
kerja juga belum maksimal. Perusahaan harus melakukan efisiensi untuk bertahan.

5. Dengan syarat yang diberlakukan, karyawan yang masih dalam status dirumahkan, tidak akan mendapatkan BLT tersebut.

• SYARAT BLT TIDAK EFEKTIF BAGI 

KARYAWAN SEKTOR HOTEL & 

RESTORAN

• KEHARUSAN PERUSAHAAN 

MEMBAYAR TUNGGAKAN IURAN BPJS 

KETENAGAKERJAAN SELAMA 

PANDEMI COVID-19 SEMESTINYA

TIDAK DIJADIKAN PERSYARATAN 

UNTUK MENDAPATKAN BLT.



DAMPAK COVID-19

KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PEREKONOMIAN 



RELAKSASI TAGIHAN GAS 

(PGN) SELAMA 6 BULAN

#5



USULAN RELAKSASI/STIMULUS TERHADAP PENGGUNAAN GAS

✓ Biaya penggunaan GAS minimum dihapuskan.

✓ Katagori pelanggan gas:

❑ Bronze 1: min 1001 - 10,000 m3, harga Rp. 6.000,-/m3

❑ Bronze 2: min 10.001 - 50.000 m3, harga Rp. 5.400,-/m3

❑ Bronze 3: min 50.001 - 500.000 m3, harga Rp. 5.300,-/m3

❑ Silver > 500.000 m3

❑ Gold katagori diatas Silver

✓ Proses perubahan penurunan kategori pelanggan agar dipermudah dan dipercepat. Saat ini

prosesnya bisa memakan waktu sampai 2 (dua) bulan.



SUBSIDI 50% 

PEMBAYARAN TAGIHAN 

PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN

#6



SUBSIDI 50% PEMBAYARAN PBB HOTEL DAN RESTORAN

1. Men-subsidi pembayaran PBB usaha Hotel dan Restoran ke PEMDA sebesar 50% dari total 

tagihan PBB 2020,

2. Membantu cash flow usaha untuk tetap menjalankan operasional ditengah kondisi

demand yang belum meningkat saat ini:

▪ Tidak ada satu daerahpun yang memberikan relaksasi terhadap pembayaran PBB 
dalam kondisi Pandemi COVDI-19 guna memberi relaksasi kepada dunia usaha
didaerahnya.

3. Verifikasi data usaha Hotel dan Restoran oleh Pemerintah:

▪ NIB

▪ NPWP

▪ TDUP/SIUP 

▪ Data Pembayaran PBB masing-masing usaha Hotel dan Restoran (PEMDA yang akan
mengeluarkan datanya).



MEMBEBASKAN IURAN 

BPJS KESEHATAN DAN 

KETENAGAKERJAAN 

SELAMA 6 BULAN

#7



MEMBEBASKAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KETENGAKERJAAN SELAMA 6 

BULAN

1. Membebaskan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja Hotel dan 
Restoran selama 6 bulan.

2. Membantu meringankan beban usaha Hotel dan Restoran ditengah demand yang masih rendah

3. Dapat memberi jaminan bahwa tenaga kerja masih menikmati fasilitas Kesehatan dan ketenagakerjaan walaupun
statusnya masih dirumahkan dan/atau belum bekerja penuh,

4. Jumlah Tenaga Kerja:

5. Verifikasi tenaga kerja usaha Hotel dan Restoran oleh Pemerintah:

▪ NIB

▪ NPWP

▪ TDUP/SIUP

▪ Data Karyawan (diambil dari data BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)

Jumlah Tenaga Kerja Restoran:
▪ Jumlah Restoran : 17.862 restoran
▪ Koefisien :  21 orang/restoran
▪ Total Karyawan : 17.862 x 21 = 375.102  orang

Jumlah Tenaga Kerja Hotel:
▪ Jumlah Kamar : 715.000 kamar
▪ Koefisien : 0.7 orang/kamar
▪ Total Karyawan : 715.000 x 0.7 = 500.500 orang



PAJAK PENGHASILAN 25 

(PPH25)  DAN PAJAK 

PENGHASILAN FINAL 

UMKM (0.5%)

#8



RELAKSASI PPH FINAL UMKM DAN PPH 25

➢ Insentif Pajak UMKM:

 PMK Nomor 44 Tahun 2020; PPh Final sebesar 0.5% dari jumlah peredaran bruto ditanggung Pemerintah
selama 6 bulan (April-Desember 2020),

 Usulan: 

❖ Diperpanjang hingga 2021, mengingat mayoritas UMKM di sektor pariwisata, khususnya hotel dan restoran
umumnya mencatat kerugian sampai akhir tahun 2021.

➢ PPh 25 discount 30%:

 PMK Nomor 23 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus 
corona.

 Pemerintah memberikan diskon PPh 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terhutang
dan berlaku sejak 1 April 2020.

 Usulan:

❖ Tidak membayar cicilan bulanan PPh 25 sampai dengan akhir tahun 2021, mengingat mayoritas
perusahaan di sektor pariwisata, khususnya hotel dan restoran umumnya mencatat kerugian sampai akhir
tahun 2021.



SUBSIDI 30% SEWA 

TEMPAT USAHA 

RESTORAN SELAMA 6 

BULAN

#9



MEKANISME SUBSIDI 30% SEWA TEMPAT USAHA RESTORAN

1. Kriteria subsidi biaya sewa tempat usaha adalah sebagai berikut:

▪ Tempat usaha restoran di pusat perbelanjaan

▪ Tempat usaha restoran di perkantoran

▪ Tempat usaha restoran di tempat lainnya

▪ Subsidi sewa termasuk yang menggunakan minimum bagi hasil

2. Subsidi biaya sewa tempat usaha sebesar 30% dari tagihan sewa dan/atau bagi hasil tiap bulannya dilakukan

selama 6 (enam) bulan.

3. Pemerintah membantu biaya sewa tempat usaha pelaku restoran yang tidak mendapatkan manfaat dari

pemberian diskon pembayaran PBB yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku usaha Hotel dan Restoran.

4. Verifikasi usaha oleh Pemerintah:

▪ NPWP

▪ TDUP/SIUP Perdagangan

▪ Surat Perjanjian Sewa dan/atau bagi hasil



TANTANGAN BISNIS PARIWISATA DI ERA ADAPTASI 
NORMAL BARU



TANTANGAN ADAPTASI NORMAL BARU TERHADAP

TRAVELLER & BISNIS PARIWISATA

 Pola travelling yang berubah:

➢ Sakit dan/atau kurang enak badan tidak akan bisa travelling

 Masker menjadi wajib, namun kurang nyaman karena:

➢ Mengganggu ketika bicara,

➢ Susah bernafas,

➢ Dan lain sebagainya

 Social distancing menjadi wajib, namun:

➢ Mengurangi pendapatan bagi pelaku bisnis,

➢ Membatasi kegiatan berkumpul dan/atau mengadakan acara

 Rasa kesal masyarakat jika dipaksa untuk menerapkan protokol khususnya
jika akan masuk ke area tertentu, seperti: hotel, restoran, bandara, pusat
perbelanjaan, perkantoran dan lain sebagainya.

 Konsistensi terhadap penerapan dan pengawasan protokol kesehatan di 
sarana transportasi, akomodasi, restoran, obek wisata dan fasilitas public 
lainnya.

SOLUSI:

SOSIALISASI DAN KAMPANYE 

PROTOKOL KESEHATAN YANG 

MASIF KE MASYARAKAT PERLU

DILAKUKAN.



TANTANGAN ADAPTASI NORMAL BARU TERHADAP BISNIS HOTEL

 Kecepatan recovery pada bisnis hotel sangat bergantung pada demand dan efisiensi operational cost, 

namun daya tahan perusahaan tetap merupakan penentu utama.

 Pendapatan hotel tergantung dari penjualan perhari dari:

➢ Rata-rata harga penjualan kamar per hari / Average Room Rate,

➢ Tingkat Hunian Kamar / Occupancy,

➢ Food and Beverage jika ada (Restoran, Meeting, Event dan lain sebagainya).

 Ada 3 katagori biaya dalam bisnis hotel:

➢ Variable (with revenue), sebagai contoh antara lain adalah Room amenities dan Food, Beverage, housekeeping 
cleaning supplies.

➢ Semi-fixed (dapat dihilangkan jika operasionalnya diberhentikan), sebagai contoh antara lain adalah biaya
telepon, listrik, gas dan lain-lain.

➢ Fixed Cost, sebagai contoh antara lain adalah Gaji, PBB, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Pajak Reklame, Interest 
Loan, Biaya abodemen (listrik, gas dan lain-lain), Out Sources Services dan lain sebagainya

 Hotel yang bisnisnya bergantung pada meeting, incentive, conference dan exhibition (MICE) akan

mengalami tantangan sangat berat.



TANTANGAN ADAPTASI NORMAL BARU TERHADAP BISNIS RESTORAN

 Penjualan Offline Lawan Penjualan Online:

➢ Tanpa disangka, metode penjualan online yang awalnya bukan merupakan metode penjualan utama, selama pandemi COVID-19 berubah
menjadi lebih menjanjikan dibandingkan penjualan ditempat/dine in.

➢ Merubah konsep dari dine in (makan ditempat) menjadi take out dan drive thru

 Ketergantungan Dari Kebiasaan Harian Konsumen:

➢ Banyaknya orang bekerja Work From Home (WFH), maka bisnis restoran yang biasanya menjual makanan untuk breakfast atau coffee 
terdampak penurunan penjualan.

➢ Akan terjadi pengurangan outlet

 Ketergantungan Dari Pergerakan Orang:

➢ Konsumen restoran yang pada umumnya sangat bergantung dari customer commuting traffic, selama pandemic COVID-19 terdampak

penurunan penjualan akibat terjadinya perubahan kebiasaan dan juga adanya Work from Home (WFH).

 Kematangan Digital Masyarakat:

➢ Konsep pemesanan online, digital loyalty programs dan penguatan pada Consumer Relationship Management (CRM) menjadi hal utama
selama pandemic COVID-19, seiring dengan peningkatan ketergantungan teknologi digital dari customer.    

 Peran/Kelaziman Nilai:

➢ Persepsi masyarakat terhadap nilai dan kelaziman harga penjualan menjadi hal yang penting pada bisnis restoran selama krisis, seiring
dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pemikiran untuk lebih mengutamakan menabung dengan kondisi yang tidak 
menentu saat ini.



✓ Memberi modal kerja dalam bentuk subsidi occupancy agar dapat 
direalisasikan sehingga bisnis hotel dan restoran dapat bertahan
ditengah pasar (demand) yang sangat rendah.

✓ Mencari jalan keluar agar biaya PCR/Rapid Test tidak membebani
traveller.

✓ Mempertimbangkan kembali Travel bubble untuk destinasi Bali dan 
Bintan guna menggerakkan kembali bisnis hotel dan restoran.

✓ Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat melakukan
kegiatan/aktifitas kembali di hotel, guna meningkatkan Weekdays 
Occupancy yang saat ini masih rendah.

✓ Program yang dibuat oleh Pemerintah jangan hanya terfocus
kepada destinasi super prioritas selama masa recovery, agar geliat
ekonomi diberbagai daerah di Indonesia berjalan kembali.

✓ Mempercepat mulainya aktifitas/kegiatan Pemerintah untuk tahun
2021, guna mengantisipasi low season dan mempercepat recovery.

✓ Program Stimulus/Relaksasi diperpanjang sampai tahun 2021.

#1 USULAN KEPADA PEMERINTAH



PERBANDINGAN KONTRIBUSI WISATAWAN ASING DAN DOMESTIK TERHADAP OCCUPANCY HOTEL DI BALI

➢ Berdasarkan data pada tabel diatas, jika Bali hanya dibuka untuk
Domestik Traveller, maka occupancy hotel rata-rata paling tinggi
berkisar 19.44% 

➢ Hotel dapat beroperasional tanpa subsidi pada occupancy minimum 
45%

➢ Data BALI 2019, jumlah kamar 112.954 dan jumlah akomodasi 4.419

➢ Wisatawan Asing sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan
occupancy hotel di Bali

➢ Travel Bubble adalah merupakan jalan keluar terbaik untuk Bali

Kelas Hotel 
Bintang

2014 2015 2016 2017 2018

AS D TOTAL AS D TOTAL AS D TOTAL AS D TOTAL AS D TOTAL

Bintang 5 43.38 18.08 61.46 44.57 18.38 62.95 52.23 12.24 64.47 54.78 9.14 63.92 53.79 12.67 66.46

Bintang 4 44.89 16.94 61.83 46.10 16.27 62.37 45.21 21.31 66.52 46.75 18.44 65.19 46.95 23.29 70.24

Bintang 3 37.99 20.68 58.67 35.13 19.99 55.12 32.11 24.02 56.13 34.05 24.26 58.31 32.12 27.78 59.89

Bintang 2 29.57 24.65 54.22 25.03 22.52 47.55 17.80 29.80 47.60 27.85 33.28 61.13 28.56 33.66 62.23

Bintang 1 32.41 20.74 53.15 26.20 18.50 44.70 34.76 13.29 48.05 38.42 18.01 56.43 39.61 7.23 46.84

Seluruh Kelas 41.77 18.54 60.31 41.97 18.51 60.48 42.40 19.35 61.75 45.38 17.51 62.89 41.83 23.30 65.13

Kelas Hotel 
Bintang

OCCUPANCY HOTEL DI BALI TAHUN 2020

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli

Bintang 5 63.26 45.32 22.15 3.97 1.25 1.8 1.67

Bintang 4 61.6 45.08 26.55 1.95 2.04 2.41 2.89

Bintang 3 53.42 46.82 28.7 2.06 1.06 2.11 3.22

Bintang 2 54.47 49.84 23.84 6.78 4.76 1.28 3.29

Bintang 1 62.06 29.32 13.79 1.58 4.85 17.48 2.71

Seluruh Kelas 59.29 45.98 25.41 3.22 2.07 2.07 2.57 

Sumber Data BPS 2020

USULAN KEPADA PEMERINTAH#2



TERIMA KASIH

Kantor Sekretariat

Badan Pimpinan Pusat

Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia

Grand Sahid Jaya Hotel | Shopping Arcade No. 04-05

Jalan Jend. Sudirman 86 – Jakarta 10220 – Indonesia

Telp. +62 215714262, 5704444 ext. 1818 

Fax.  +62 215714266

Email: bppphri@phrionline.com 

Website: www.phrionline.com

Facebook.com/PHRIOnline

Twitter.com/PHRIOnline

Instagram.com/PHRIOnline

LinkedIn.com/company/PHRIOnline


