Gandeng SSIA, Hilton Kembangkan LXR Hotels & Resorts
Pertama di Asia Tenggara
Resor pertama sebagai tujuan destinasi utama yang diresmikan di Bali pada akhir 2022

SINGAPURA - 22 February 2022 - Perusahaan perhotelan global terkemuka Hilton (NYSE: HLT) hari ini
mengumumkan penandatanganan kerjasama properti LXR Hotels & Resorts di Bali dengan PT Surya
Semesta Internusa Tbk. Resor dengan brand LXR pertama di Asia Tenggara yang akan dibuka pada
akhir tahun 2022 ini, akan menjadikan properti berupa 72 vila resor ini menjadi bagian dari kelompok
properti unik dan mewah di dunia, termasuk diantaranya LXR Hotels & Resorts yang baru dibuka di
Jepang ROKU KYOTO.
“Kami sangat senang dapat bermitra dengan PT Surya Semesta Internusa Tbk untuk memperkenalkan
pendekatan unik LXR di segmen luxury hospitality di Bali yang merupakan salah satu tujuan wisata
paling menarik di dunia,” kata Senior Vice President, Development, Asia and Australasia Hilton, Guy
Phillips. “Resor ini merupakan resor keempat kami di pulau Bali dan menunjukkan komitmen kami
untuk memperluas portofolio kami dengan mitra yang tepat, di lokasi yang tepat, di seluruh kawasan
regional ini. Penandatanganan kerjasama ini juga membuktikan relevansi etos brand kami dalam
memenuhi kebutuhan luxury travelers yang terus berkembang.”
“Kami sangat bergembira menjalin kemitraan dengan Hilton untuk memulai debut resor LXR pertama
di destinasi wisata yang sangat terkenal di Asia Tenggara ini. Kemampuan untuk mempertahankan ciri
khas keunikan sebuah resor sekaligus menggabungkan dengan brand yang kuat serta pengalaman
Hilton yang luas dalam memberikan keramahan yang luar biasa, diharapkan dapat memberikan
pengalaman berwisata yang mewah di salah satu tujuan wisata yang paling dicari di Bali,” kata
Presiden Direktur PT Surya Semesta Internusa Tbk, Johannes Suriadjaja.
Berdiri pada ketinggian 70 meter di atas permukaan laut di tebing kapur Uluwatu yang megah di
selatan pulau Bali, LXR Hotels & Resorts berjarak 45 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai.
Salah satu situs paling suci dan dihormati di pulau Bali yang berdiri pada abad ke-11 yaitu Pura
Uluwatu, dapat ditempuh dalam waktu singkat dari resor ini, dan tidak jauh dari situ juga terdapat
Candi Uluwatu.
Selain itu, Pantai Melasti yang terkenal, terletak di bawah lokasi resor ini. Pantai Melasti merupakan
salah satu situs utama Hindu-Bali untuk upacara penyucian diri Melasti dan baru-baru ini
mendapatkan popularitas sebagai tujuan wisata utama di Bali. Menyajikan lanskap pemandangan
yang indah dengan fasilitas wisata lengkap mulai dari klub pantai, area ritel, dan amphiteater, pantai
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ini akan menawarkan pengalaman rekreasi yang lengkap kepada para tamu dengan jarak yang bisa
ditempuh dengan berjalan kaki dari resor.
“Kawasan Uluwatu di Bali yang menawarkan perpaduan memikat antara pemandangan puncak
tebing, warisan budaya lokal yang otentik dan digabung dengan komitmen LXR untuk menyediakan
layanan yang dipersonalisasi serta pengalaman yang mendalam adalah sebuah perpaduan sempurna
untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang mendalam bagi pelancong yang mandiri dan cerdas.
Setelah dibuka nanti, saya yakin ini akan menjadi resor mewah yang unggul dan terbaik di kelasnya
karena resor ini mampu menginterpretasi keunikan budaya pulau Bali serta staf kami yang akan
memberikan pengalaman mendalam bagi pengunjung," kata Vice President, Luxury & Lifestyle, Asia
Pacific, Hilton Nils-Arne Schroeder.
Terletak di tengah lanskap hijau, resor ini terdiri dari 72 suite dan vila mewah yang menawarkan
pemandangan langsung Samudra Hindia. Resor ini akan menawarkan lima konsep restoran, antara
lain all-day restoran, specialty restaurant, beach klub, dan dua bar. Selain itu, terdapat sebuah kapel
di puncak tebing yang akan menjadi tempat acara pernikahan yang tak terlupakan dengan
pemandangan matahari terbenam yang ikonik, dan fasilitas lainnya termasuk ruang penyelenggaran
acara, pusat kebugaran, spa, dan klub anak.
Resor ini akan bersandar pada nilai-nilai inti dari brand LXR, yang berfokus pada penyediaan
pengalaman mendalam dan unik yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi lokal di setiap destinasi.
Melalui cerita rakyat lokal, kerajinan budaya lokal, dan teknik penyembuhan masa lampau, hingga
pengalaman menikmati makanan otentik dan kuliner tradisional Bali, para tamu dapat menemukan
hubungan alami dengan destinasi wisata ini di setiap aspek perjalanan mereka.

---Tentang PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA)
SSIA, sebelumnya dikenal dengan nama PT Multi Investments Limited, didirikan pada tanggal 15 Juni 1971. Nama
perusahaan kemudian berubah menjadi PT Surya Semesta Internusa (SSIA) pada tahun 1995. Bisnis utama SSIA
adalah pengembangan kawasan industri & real estate, konstruksi serta perhotelan.
Portofolio investasi SSIA yang sangat beragam di antaranya Suryacipta City of Industry, Subang Smartpolitan,
SLP Karawang, Graha Surya Internusa (akan dibangun kembali menjadi menara SSI Tower), Hotel Gran Melia
Jakarta, Melia Bali Hotel, Jumana Bali (sebelumnya Banyan Tree Ungasan Resort Bali), dan BATIQA Hotels.
Selama 50 tahun dalam bisnis properti, SSIA telah memperkuat pengakuan dan posisi brand‐nya sebagai salah
satu perusahaan pengembang terkuat di Indonesia. Menandai tonggak sejarah sebagai perusahaan terkemuka,
SSIA mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan menjadi perusahaan publik pada tanggal 27 Maret
1997. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.suryainternusa.com.
Tentang LXR Hotels & Resorts
LXR Hotels & Resorts adalah jaringan properti mewah independen yang masing-masing mewakili lokasi uniknya
dan menawarkan pengalaman perjalanan unik yang berasal dari tempat, sejarah, dan tradisinya. Ditemukan di
destinasi paling memikat di dunia, LXR Hotels & Resorts menghubungkan properti legendaris ke dalam jaringan
hotel eksklusif yang dipisahkan oleh komitmen tak tertandingi untuk layanan yang dipersonalisasi dan
pengalaman yang elegan, namun mendalam secara lokal bagi tamu mereka. Masing-masing dari sembilan hotel
dalam koleksi ini tetap teguh pada warisan dan budayanya, memberikan basis eksplorasi yang mewah bagi para
petualang yang bersemangat namun cerdas. LXR Hotels & Resorts adalah bagian dari Hilton, perusahaan
perhotelan global terkemuka, dan setiap properti mendapat manfaat dari kekuatan perusahaan Hilton dan
program Hilton Honors yang memenangkan penghargaan. Rasakan pengalaman menginap yang positif di LXR
Hotels & Resorts dengan memesan di lxrhotels.com atau melalui aplikasi Hilton Honors yang terkemuka di
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industri. Anggota Hilton Honors yang memesan langsung melalui saluran Hilton pilihan memiliki akses ke
manfaat instan. Pelajari lebih lanjut tentang LXR Hotels & Resorts di newsroom.hilton.com/lxr.
Tentang Hilton
Hilton (NYSE: HLT) adalah perusahaan perhotelan global terkemuka dengan portofolio 18 brand kelas dunia yang
terdiri lebih dari 6.800 properti dan lebih dari 1 juta kamar, di 122 negara dan wilayah. Didedikasikan untuk
memenuhi visi pendiriannya untuk memenuhi bumi dengan cahaya dan kehangatan keramahan, Hilton telah
menyambut lebih dari 3 miliar tamu dalam lebih dari 100 tahun sejarahnya, mendapatkan posisi teratas dalam
daftar Tempat Kerja Terbaik Dunia 2021 dan diakui sebagai pemimpin global dalam Indeks Keberlanjutan Dow
Jones selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, selain membuka lebih dari satu hotel sehari, Hilton
memperkenalkan beberapa peningkatan teknologi terdepan di industri untuk meningkatkan pengalaman tamu,
termasuk Digital Key Share, peningkatan kamar gratis otomatis, dan kemampuan untuk memesan kamar
terhubung yang dikonfirmasi. Melalui program loyalitas tamu pemenang penghargaan Hilton Honors, hampir
128 juta anggota yang memesan langsung dengan Hilton dapat memperoleh Poin untuk menginap di hotel dan
pengalaman yang tidak dapat dibeli dengan uang. Dengan aplikasi Hilton Honors gratis, para tamu dapat
memesan masa inap mereka, memilih kamar mereka, check-in, membuka kunci pintu mereka dengan Kunci
Digital dan check-out, semuanya dari smartphone mereka. Kunjungi newsroom.hilton.com untuk informasi lebih
lanjut, dan terhubung dengan Hilton di Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, dan YouTube.

3

