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BAB III 

.AK.OlHlDD.ASI :BAe;I WIS.AT'AWAN" 

WI S.AT'A. ..AI...AJwI 

3.1. TINJAUAN WISATA ALAH
 

3.1.1. Pengertian Wisata Alam 

Wisata berasa1 dari bahasa sansekerta yang berarti 

perja1anan. Pariwisata (tour) berarti perjalanan yang 

berkali-kali. Sedangkan Kepariwisataan adalah tourisme atau 

taur ism. 1 / :~ 
r(-

Yang dimaksud wisata alam secara umum ialah segala 

sesuatu yang ada dimuka bumi yang dijadikan obyek wisata 

dan bukan dibuat manusia. Obyek dapat berada dipermukaan 

bumi, di dalam air maupun dl udara sampai pada perilaku dan 

kehidupan hewan. 

3.1.2. Hacam Wisata Alam 

3.1.2.1. A.Wisata Alam Gunung 

Yang dlmaksud dengan wisata alam gunung adalah obyek 

wisata yang berhubungan dengan bentukan alam yang terjadi 

karena pengaruh vulkanis. Contoh: gunung, perbukitan, air 

terjun, air panas, ngarai. 

1. A. Yoeti, Dka Pengantar Illu Parivisata, Angkasa Dandung 1987. 

Silond, J.D, LaDdscape Architectare, "c Gravv Hill, 1971 Nev York. 
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Yang paling dominan pada wisata alam gunung adalah keadaan 

topografi dimana merupakan kunci utama untuk menciptakan 

suasana disamping didukung oleh vegetasi. 

Contoh wisata alam gunung adalah: Baturaden, 

Kaliurang, Tawangmangu dan lain sebagainya. 

3.1.2.2. Wisata Alam Rutan 

Yang dimaksud dengan wisata hutan adalah yang 

berkai tan erat dengan f lora dan fauna. Wisata alam ini 

biasanya berkai tan erat dengan wisata alam gunung, tetapi 

yang paling dominan membentuk suasana adalah flora dan 

faunanya. Jenis flora dan fauna akan memberikan karakter 

yang berbeda (J.O. Simonds). 

Contoh dar i wisata alam hutan adalah: wisata alam 

hutan payau di Cilacap dengan jenis flora yang berupa hutan 

bakau memberikan suasana yang khas, Cagar alam Ujung Kulon 

dengan fauna yang berupa banteng dan badak Jawa, Nusa 

barung Jatim dengan fauna menjangan dan lain sebagainya. 

3.1.2.3. Wlsata Alam Pantai 

Pengertian wisata pantai . ialah segala obyek yang 

berhubungan dengan laut. Contoh: teluk, taman laut, selat, 

marina dan lain-lain. 

Komponen wisata pantai merupakan potensi potensi alam 

yang ada seperti ombak, ikllm, paslr, pantai dan karang. 

Komponenn juga dapat berupa komponen artifisial yaitu 
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komponen tambahan yang gunanya untuk lebih menghidupkan 

kawasan seperti kolam renang, kolam paneing, lapangan tenis 

dan lain-lain. 

Sebagai eontoh bentuk wisata pantai ialah Kawasan wisata 

pantai selatan yang eenderung mengandalkan keindahan 

alamnya, karena memiliki potensi alam sebagai daya tarik 

wisata. Pantai selatan yang berkembang ialah Parangtritis, 

Baron, Pangandaran dan lain-lain. 

A. Ciri-eiri Alam Pantai 

- Ombak Laut sebuah eiri khusus dari pantai yang darinya
 

bisa dikaji banyak hal, diantaranya dinamika gerak dan
 

bentuk lengkung-lengkungnya. Ciri gerak yang dinamis
 

dari ombak yang tak pernah berhenti. Walaupun keliha

tanya begitu tetap ada pasang surut, tapi sebenarnya
 

semua gerak itu sangat variatif, hampir tidak ada yang
 

berulang seeara sarna. Sehingga bentuk yang terjadi
 

mempunyai sifat dinamis.
 

-	 Cakrawala merupakan garis lurus horisontal yang terja

di antara langit dan bumi. Yang khusus adalah apabila
 

eakrawala ini sudah kita kaitkan dengan tiga kemungki

nan posisi pandang yaitu d!atas eakrawala, ditengah,
 

dan dibawah. Posisi semaeam in! hanya ada pada pantai.
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Sun Rise, Untuk pantai-pantai yang menghadap ketimur, 

pemandangan indah ketika matahari terbit bisa dinikma

ti. Selain makna warna juga makna cahaya dari gelap ke 

terang. Sedang dari bentuk kepingan lingkaran ke 

bentuk lingkaran penuh. 

o ('
r" 

~ -------_. ~.-

-~ 
~ 

-_._-----------4 

- perubahan posisi dan bentuk 
perubahan suasana ~" 

i
! 

- Sun Set, Pemandangan indah ini bisa didapat di pantai 
i 

yang menghadap kebarat. Untu~ lebih jelasnya kita 

amati sketsa berikut: 

o	 -..r 
/V'<. 

... 
--" ) 

:::. "':'.: .~. :.......-------:_.J' -...__....__ _
.,:......... ~ -_.---- -- " -----.

B.	 Bentuk dan Elemen Alam Pantai 

Darl hakekat pantainya klta mengkaji sifat-~lfat yang 

kasat mata, untuk itu perlu juga didekati dari unsur lain. 

- Batuan 

a.	 Karang menyiratkan karakter yang kokoh/mengandalkan
 

kekuatan pijak sedangkan dari teksturnya menyiratkan
 

kekerasan dengan detail permukaan runcing tajam.
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to I<OKO'\-((:r~H 
o {<'-;;r<As 
o B};:RITT. 

b.	 Pasir dengan bentuk butiran menyatu membentuk gumuk 

bertekstur gelombang akibat ulah angin . 

....... , -;. ~ :- - ."........, ... '
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-	 Vegetasi 

a.	 Palmae didaerah pantai biasanya berjenis kelapa 

dengan bentuk batang vertikal tegak dengan daun-daun 

panjang. 

b.	 Rumput-rumputan di daerah pantai biasanya berjenis 

pandan tanpa batang. 

/(C1t\PA	 PANt;7AN 

50 



-l·
 

TGI 011. FIlIP DI IIPP BlB.III 

3.1.2.3. Wisata Alalll call1puran 

Herupakan gabungan dari wisata alam yang lainnya, 

sehingga memiliki keragaman obyek yang menjadikannya lebih 

menarik. 

Contoh dari wisata campuran ini adalah: Pantai Pangan

daran yang merupakan gabungan wisata alam pantai dan wisata 

hutan, Teluk Popoh merupakan gabungan wisata alam pantai, 

gunung dan hutan. 

3.1.3. Kegiatan Wisata 

Penduduk Kota yang berlibur pada umumnya untuk 

menghindari kondisi urban, kepadatan tinggi, polusi dan 

kehidupan yang rutin. Kawasan rekreasi yang berskala 

regional selalu direncanakan sebagai anti town yang 

menawarkan gambaran sebagai berikut 2: 

1. Quietness, change a place and opportunity for relaxa

tion. 

2. Contacts with nature, sun, sea, snow, forest and 

mountain. 

3. A human scale. 

4.	 A change in activity, provide by sport and recreation. 

5.	 Contact with other people outside the circle of work 

and home. 

6.	 Discovery of otheer culture and otherways of live. 

2.	 "anuel Baud Dovy and Fred Lawson, loaris. aD9 recreatiol 
Develop.elt, COl Publishing Co.pany, INC,1975. 
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3.1.2.1. Karakter Kegiatan Rekreatif 

Pada dasarnya kegiatan utama dari orang untuk berwisa

ta adalah kegiatan yang bersifat rekreatif. Berikut ini 

merupakan karakter kegiatan rekreatif yang dibedakan 

berdasarkan : 

A. Jenis Kegiatan Rekreatif 

Berdasarkan karakteristiknya rekreasi pantai dibedakan 

dalam tiga maeam: 

1) Rekreasi alam adalah rekreasi menikmati keindahan 

alam pantai yang termasuk di dalamnya adalah 

melihat matahar i tenggelam, eakrawala, ombah dan 

keindahan laut lainnya. 

2) Rekreas i olahraga adalah rekreas i yang melakukan 

kegiatan fisik seperti berenang, bersampan, 

memaneing, menyelam dan lain-lain. 

3) Rekreasi seni budaya adalah rekreasi yang 

berhubungan dengan seni budaya setempat seperti 

peninggalan sejarah dan budaya setempat, kesenian, 

kerajinan. 

B.	 Sifat Kegiatan Rekreatif 

Sifat kegiatan rekreatif dapat dibagi dua yaitu 

1) I?asif 

Dilakukan dengan tenaga yang relatif keeil seperti 

menikmati keindahan panorama alam pantai, makan 

minum, berbelanja, menyaksikan kesenian dan santai. 

2) Aktif 
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Kegiatan yang memerlukan banyak tenaga seperti 

berenang, bersampan, menyelam, berjalan-jalan dan 

lain-lain. 

c.	 Suasana Rekreatif 

Setiap orang yang melakukan kegiatan wisata selalu 

mengharapkan suasana sebagai berikut: 

1).	 Ketenangan 

Ketenangan dapat dicapai dengan penanganan terha 

dap aspek suara dan visual: 

(a)	 Aspek Suara 

Aktifitas istirahat bagi manusia cenderung 

memerlukan suasana tenang terhindar dari kebi

singan. Penanganan terhadap suara ditekankan 

pada gangguan suara bising (noise), yaitu 

terhadap ruang yang memerlukan ketenangan. 

(b)	 Aspek Visual 

wisatawan mendapatkan ketenangan dar! suasana 
"I	 

tertentu yang dilihatnya. Obyek pandangan yang 

alami tanpa hiruk pikuk aktlf i tas menimbu lkan 

suasana yang penuh keteegangan. 

2).	 Kesegaran 

Kesegaran didalam kawasan rekreasi dicapai dengan 

penanganan aspek environemntal dan aspek visual: 

(a)	 Aspek environmental 

Penangangan aspek environment in1 antara lain 

; 

1.
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dilakukan untuk menciptakan kondisi yang segar 

dalam kawasan. 

(b) Aspek Visual J 
Melihat secara bebas pada keindahan panorama 

alam yang penuh dengan warna-warna alami, 

menimbulkan kesan menyatu dengan alam yang 

penuh dengan kesegaran. 

3). Kebebasan dan kedinamisan 

((a) Kebebasan "'. 

Manusia yang berekreasi mernbutuhkan suatu 

suasana yang bebas, dalam art ian berada diluar 

rutinitas yang biasa dihadapi. Hal ini tampak 

dalam tingkah laku yang ditunjukkan. 

- Manusia cenderung menuju kearah suatu obyek 

tertentu yang menyenangkan baginya. Dibutuh

kan penggubahan area yang dapat menirnbulkan 

kebebasan bagi wisatawan. Perilaku ini 

membutuhkan area terbuka dimana seseorang 

mendapatkan keleluasaan bergerak dan meman

dang bebas. 

- Bi la mengalami tekanan perasaan yang d i tim

bulkan oleh ruang, manusia cenderung bergerak 

kearah suatu perubahan yang dianggap lebih 

bebas, sehingga perlu disediakan ruang yang 

cukup luas dan terbuka terhadap alamo 

54 
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- Perasaan tertekan ini juga dapat ditimbulkan 

oleh keterbatasan visual, sehingga orang 

eenderung meneari tempat yang memungkinkan 

pandangannya tidak terhalang. Tingkah laku 

seperti ini menimbulkan satu kebutuhan akan 

adanya area terbuka yang memungkinkan orang 

memandang bebas kearah panorama alamo 

- Setelah lelah karena aktifitas yang bebas dan 

leluasa manusia tentunya akan meneari tempat 

yang terlindung untuk beristirahat sambil 

menikmati pemandangan alam dengan santai. 

Hal in1 menimbulkan suatu kebutuhan akan 

area-area terbuka untuk beristirahat, baik 

dilingkungan alam maupun dalam lingkungan 

buatan yang disediakan. 

(b)	 Kedinamisan 

Hanusia yang berrekreasi membutuhkan suatu 

kedinamisan dalam geraknya. Untuk i tu pola 

penataan ruang luar memerlukan pemandangan dan 

area gerak yang tidak monoton. 

3.1.3. Peruntukan Wisata 

Sebagai suatu destinasi Wisata 3 ada beberapa fak tor 

utama yang selalu harus dipenuhi demi kelangsungan
I 

3. Wing Hartono, Pariwisata, rekreasi dan Entertainment. 
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kehidupan pariwisata yaitu : 

a.	 Faktor adanya sesuatu untuk dilihat (to see). Hal ini 

dapat berupa obyek dan atraksi wisata yang dimiliki 

tingkat keunikan tertentu dan khusus serta obyek dan 

atraksi yang bersifat entertainment. 

b. Faktor adanya sesuatu yang dapat dilakukan (to do). 

dapat berupa fasilitas rekreasi , olah raga dan enter

tainment. 

c. Fak tor adanya sesuatu yang dapat dibeli (to buy, to 

shop, to get) dapat berupa cinderamata, keperluan umum, 

penukaran uang, pos dan telekomunikasi. 

d. Adanya faktor untuk menginap atau peristirahatan 

( to stay) yang dapat berupa fasilitas akomodasi dan 

peristirahatan. 

e. Adanya faktor untuk dimakan, dirninum dan penyegaran 

kembali ( to eat, to refresh) yang dapat berupa 

restaurant, bar dan night club. 
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3.2. AKOHODASI BAG! WISATAWAH 

Pada dasarnya dalam pariwisata ada tiga komponen yang 

tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi yaitu : 

obyek wisata wisatawan 

Fasilitas 

Gambar 3.1. Hubungan komponen pariwisata 
sumber : Pemikiran 

Yang termasuk dalam fas il i tas adalah akomodasi, restaurant, 

tourist information, souvenir shop, bank dan lain-lain. Disini 

yang akan dibahas adalah akomodasi dan wisatawan. 

3.2.1. Pengertian Akomodasi 

Menurut arti katanya, akomodasi adalah: penyediaan (tempat) 

untuk menumpang. 

Definisi akomodasi: 

Penyediaan fasilitas berupa bangunan dengan atau tanpa 

fasilitas yang dapat digunakan bagi siapa saja yang membu

tuhkan tempat untuk berteduh atau bernaung, dimana mungkin 

ia dapat tidur di malam hari 1 

1. Pandit, Illu Pariwisata, Jakarta,1965. 

_JI 
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Sarana yang menyediakan jasa pe1ayanan penginapan, yang 

dapat di1engkapai dengan pe1ayanan makan dan minum serta 

jasa 1ainnya1 

3.2.2. Penqertian Wisatawan 

Definisi Wisatawan: \J/ 

- Yang dimaksud wisatawan ada1ah setiap orang yang bepergian 

dari tempat tingga1nya untuk berkunjung ke tempat lain dan 

menikmati perja1anan dan kunjungan itu (Inpres RI No.9 Th 

1969) . 

Ditinjau dari mana mereka berasa1, wisatawan dapat dibedakan 

meniadi 2 macam: 

Ditinjau dari motivasi wisatawan me1akukan perja1anannya 

dapat dibedakan me1a1ui tujuannya, yaitu: 

- Pariwisata Kesehatan 

Pariwisata dengan maksud menukar keadaan seharl-hari 

dengan beristirahat da1am artian fisik dan mental, 

seperti meninjau keindahan a1am, pegunungan dan 1ain

lain. 

- Pariwisata 01ah-raga 

Pariwisata dengan tujuan meningkatkan kemajuan da1am 

bidang olah-raga atau mengambi1 bagian aktif da1am satu 

kegiatan olah-raga, seperti mendaki gunung, berburu, 

memancing dan lain-lain. 

I. Keplen Parpostel No. K"/HK.I03/"PPT-B7. 
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- Pariwisata Kebudayaan dan Kesenian 

Pariwisata dengan maksud memperluas pengetahuan dengan 

mempelajari keadaan masyarakat, kebudayaan, bangunan 

purbakala dan sebagainnya. 

- Pariwisata Komersil 

Par iwisata jenis ini adalah sejenis pelancong mengunjungi 

satu fair ataupun pameran yang bersifat komersiil, 

seperti industri, dagang dan lain-lain. 

3.2.2.1. Hacam Wisatawan 

Wisatawan dipandang dar i berbagai seqi dapat diqolongkan 

sebagai berikut: 

1. Menurut asal : Wisatawan Asing dan Domestik 

2. Menurut Waktu : Wisatawan Jangka Panjang dan Pendek 

3. Menurut Jumlah : Singgle Travel dan Group Travel • 
•	 Singgle Travel merupakan wisatawan yang mengadakan wisata 

tanpa melalui package tour dari Travel Agen maupun Tour 
Operator yang tersedia • 

•	 Group Travel, merupakan wisatawan yang melakukan wisata 
melalui Travel Agen atau Tour Operator. 

3.2.2.2.	 Karakteristik Wisatawan 

Oi tinjau dar i tujuannya wisatawan dapat dibedakan sifatnya 

antara lain: 

a. Wisatawan kesenian dan kebudayaan (Cultural Tourism) 

b. Wisatawan dengan tujuan Kesehatan (Recuperational 

Tourism) 

c. Wisatawan Olah Raga (Sport Tourism) 

d. Wisatawan Keagamaan (Religion Tourism) 

e. Wisatawan Komersial (Commercial Tourism) ., I 

1 /' 
. '.4~ 

I, 
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3.2.2.3. Aktifitas Wisatawan 

Suatu kecenderungan yang diharapkan wisatawan adalah 

ingin memperoleh kesan dan pengalaman yang tidak diperoleh pada 

kehidupan sehari-hari ditempat asalnya. 

a. Oitinjau dari sifat kegiatan dalam menikmati obyek 

- Kegiatan yang bersifat aktif 

Suatu kegiatan yang menunjukkan tendensi ingin lebih 

banyak berkomunikasi dengan alam, sehingga lebih lama 

-------'1:; in~~-l-d-i-t-e-mpa-t-O-b¥-ek~-con-to1ln-}'a:_S_P-OLt_,~enik rna t ikehi 

dupan, mempelajari/meneliti alam dan lain-lain. 

- Kegiatan yang bersifat pasif 

Kegiatan wisatawan yang lebih banyak menuntut perhatian 

dan kurang begi tu berkomunikas i dengan 1 ingkungan seki tar 

sehingga mereka tidak begitu lama tinggal. 

b. Oitinjau dari sifat kunjungan 

Kunjungan singkat, bila: 

- Waktu menikmati obyek dapat singkat 

- Tidak didapatkan fasilitas akomodasi 

- Oisekitar obyek terdapat obyek lain yang menarik 

Kunjungan singgah, bila: 

- Untuk menikmati obyek harus mengadakan aktifitas yang 

membutuhkan waktu lama 

- Oi daerah obyek terdapat fasilitas akomodasi 

- Oi sekitar obyek tidak terdapat obyek lain 

Kunjungan menetap sementara, bila 

- Oar1 tempat meng1nap dapat dilakukan perjalanan ke obyek

60 
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obyek lain dengan mudah dan pencapaian merata 

- Tempat menginap juga merupakan obyek 

- Mudah mendapatkan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari 

3.2.3. Akomodasi Bagi Wisatawan 

Ada beberapa macam jenis akomodasi bagi wisatawan yang 

mengunjungi suatu tempat. Macam akomodasi tersebut adalah: 

a.	 Hotel 

Yaitu suatu jenis akomodasi yang menyediakan jasa 

pelayanan penglnapan dan pelayanan pendukung lainnya 

b.	 Motel 

Yaitu suatu jenis akomodasi yang timbul dan berkembang 

sebagai aklbat semakin ramainya lalu lintas wisatawan 

yang menggunakan mobil pribadi. Biasanya terdapat di 

sepanjang jalan raya yang menghubungkan antara dua 

kota. Yang menjadl prinsip dlsini adalahdisediakannya 

ruang parklr serta perlengkapan service kendaraan 

berlkut dengan perlengkapan dapur blla diperlukan untuk 

Jf\emasak. 

c.	 Apotel 

Semacam akomodasl yang dlbangum sedemik ian rupa 

menyerupal apartemen yang dapat disewakan kepada 

wisatawan untuk jangka waktu tertentu (biasanya antara 

satu hingga dua minggu) . Apotel inl blasanya dibangun di 

daerah per istirahatan (resort), lengkap dengan fas 1 1 1tas 

kamar mandi dan semua perlengkapan dapur. 
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d.	 Youth Hostel 

Yaitui suatu jenis akomodasi yang diperuntukkan bagi 

wisatawan remaja, dengan perlengkapan dan fasilitas 

yang memadai dan tarif relatif murah. Penggunaan dan 

operasional kegiatannya biasanya diurus oleh suatu 

organisasi yang bergerak dalam par iwisata remaja 

(Youth tour ism) . 

e.	 Apartement 

Suatu jenis akomodasi yang diperuntukkan bagi wisata

wan dan digunakan dalam jangka waktu yang agak lama 

dan di pakai pada waktu-waktu har i libur, dimana selain 

disediakan tempat tidur, juga kamar mandi dan ruang 

tamu serta dapur dengan perlengkapannya. 

f.	 Inn 

Suatu pepginapan dalam bentuk yang amat sederhana, 

yang biasanya' hanya menyediakan minum-minuman saja 

dan terletak di pinggiran kota atau pedalaman. 

g.	 Pensiori 

Akomodasi yang berupa hotel keeil dengan menyediakan 

makanan atau minuman bagi para tamu dalam tarif atau 

harga tertentu. 

h.	 Bungalow/Villa 

Adalah salah satu jenis akomodasi berbentuk rumah yang 

dibangun di daerah pegunungan atau pantai. Biasanya 

jenis akomodasi ini digunakan untuk keluarga dalam 

waktu liburan. 
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i.	 Home stay 

Suatu jenis akomodasi yang berasal dari rumah-rumah 

rakyat yang telah di upgrade sedemikian rupa sehingga 

memenuhi syarat-syarat kesehatan untuk tempat tinggal 

sementara dalam jangka waktu pendek. 

j.	 Cottage 

Suatu jenis akomodasi semacam villa, hanya saja dapat 

dipergunakan pada saat-saat kapan saja. 

3.3.4. Program Kegiatan 

Berdasarkan jenis akomodasi diatas dapat di tentukan jenis 

kegiatannya yaitu: 

a.	 Kegiatan utama 

Yaitu kegiatan menginap/istirahat dalam satu ruang.
 

Dilihat dari sifat kegiatannya dapat dikelompokkan
 

menjadi:
 

- Pasif : yai tu kegiatan yang tidak melakukan gerak
 

kegiatan, misal tidur. 

- Aktif : Yaitu kegiatan yang dilakukan dalam ruang terbatas, 

misal: 

- Henikmati panorama alam pantai melalui bidang 

bukaan dalam ruang. 

- Bercakap-cakap dalam ruang. 

- -~ 
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b. Kegiatan Penunjang 

yaitu kegiatan yang sifatnya menunjang dalam menginap, dalam 

hal ini misalnya: 

- Kegiatan rekreasi 

Kegiatan ini dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

Kegiatan yang bersiafat olah-raga seperti tenis, gantole, 

berenang, berjalan-jalan, hiking dan kegiatan yang bersifat 

rekreasi alam seperti: Henikmati panorama, duduk-duduk di 

pantai, melihat dari gardu pandang dan lain-lain. 

Kegiatan Pelayanan 

Kegiatan ini bersifat melayani semua kegiatan wisatawan 

yang ada seperti menyediakan makan dan minum, pertunjukan 

hiburan, persewaan alat dan lain-lain. 

c. Kegiatan Pengelolaan 

Merupakan kegiatan yang mengatur terselenggaranya seluruh 

kegiatan yang ada dalam cottage agar dapat berjalan dengan 

lancar. Kegiatan tersebut meliputi: 

- Administrasi 

- Pengawasan/Keamanan 

- Pemeliharaan 

3.2.5. Kebutuhan Ruang 

Berdasrkan program kegiatan diatas dapat di tentukan 

kebutuhan ruangnya sebagai berikut: 
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a.	 Kegiatan menginap 

- Ruang tidur 

- Ruang istirahat/menikmati panorama/teras 

- Km/wc 

b.	 Kegiatan rekreasi 

- Lapangan tennis/olah-raga 

- Gardu pemandangan 

- Taman 

- Persewaan alat pancing dll 

c.	 Service 

- Area parkir 

- Musholla 

- Restorant/tempat hiburan 

- Ruang mekanikal/elektrikal 

- Penjualan souvenir 

- Toilet umum 

d.	 Pengelola 

- Ruang pimpinan 

- Ruang administrasi 

- Ruang pengawasan 

- Ruang urusan pemeliharaan 

- Ruang informasi 

- Gardu jaga 
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3.3.4. Tuntutan Sarana Kegiatan 

Fasilitas akomodasi di Pantai Parangtritis mempunyai 

berbagai tuntutan yang diharapkan pemakainya dalam hal ini 

wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai. Secara garis 

besar tuntutan tersebut adalah suasana yang tenang, segar 

untuk ber istirahat dan kebebasan serta ked inamisan dalam berek

reasi. 

a.	 Ketenangan dan kesegaran 

Berdasarkan arti katanya1 , Ketenangan berarti hal atau 

keadaan yang membuat tenang (tidak. gelisah, aman dan 

tentram). Kesegaran berati hal atau keadaan yang membuat 

segar (berasa nyaman dan ringan). 

Tenang dan segar merupakan salah satu elemen dar i kenyama

nan, sedangkan kenyamanan adalah segala sesuatu yang 

memperlihatkan dir inya sesuai dan harmonis dengan penggunaan 

suatu ruang. 

Batasan dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah suatu 

kondisl/keadaan alam yang membuat suasana ruang/bangunan 

menjadi tenang dan segar. Keadaan tersebut dibentuk dari 

elemen-elemen alam pantai yang mengandung karakteristik 

tersendiri, atau dengan kata lain pembahasannya dlbatasl 

pada masalah fisik yang dapat menclptakan aspek ketenangan 

dan kesegaran. 

I, Purvadarlinta, Kalus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka), 

66 



TGA UII. FAIAP DI IVPP SlB.III 

- Ketenangan1 

Aspek ketenangan dalam ruang peristirahatan dicapai mela

lui penanganan aspek suara/voiee dan visual. 

Aspek Suara/Voice 

Hanusia tidur dan beristirahat eenderung membutuhkan 

suasana tenang/terhindar dari kebisingan suara yang ditim

bulkan oleh aktifi tas lain. Ini menirnbulkan kebutuhan ruang 

tidur/istirahat yang rnernpunyai suasana tenang. 

Garnbar 3.2. Ketenangan pada aspek suara 
sumber : Pemikiran 

Aspsk Visual 

Hanusia mengakrabi alam dan menikmati keindahan alarn yang 

mas ih terbuka tanpa hiruk pik ik akt i f i tas manus ia, menim

bulkan rasa tenang bahwa dirinya hanya rnerupakan sebagian 

keeil dar! eiptaan-NYA. Haka dalam ruang peristirahatan 

rnernbutuhkan bidang bukaan yang lebar untuk memasukkan 

elemen alam tersebut (panorama) 

1.	 Silond, J.O, Lanscape Architecture, "c Grav Hill Book. COlpany, 
Nell Yor k, 1961. 

---------_.__._---~ -.~ 
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Gambar 3.3. Ketenangan pada aspek visual 
sumber : Pemikiran 

- Kesegaran 

Untuk mencapai suasana tuntutan kesegaran dalam ruang 

per istirahatan juga dapat melalui aspek environmental dan 

visual. 

Aspek Environmental 

Seperti halnya kebutuhan akan ketenangan, manusia cen "~ 

derung mencari suasana yang segar untuk istirahat atau 

melepas lelah setelah melakukan berbagal aktivi tas. Hal ini 

menimbulkan satu kebutuhan ruang yang segar dan sejuk 

melalui pengkondisian udara dalam ruang. 
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.. 

Gambar 3.4. Kesegaran pada aspek environmental 
sumber : Pemikiran 

Aspek Visual 

Hanusia dapat merasakan segar walau hanya dengan pengli

hatan saja. Pada alam terbuka dengan pemandangan yang 

indah, dominasi warna-warna alamiah, mudah menimbulkan 

rasa kesegaran. Hal ini menimbulkan suatu kebutuhan bidang 

bukaan dalam ruang peristirahatan untuk memasukkan 

elernen-elernen alarn tersebut ke dalarn ruang. 
I 

~~ 
o 00r 

"~, .. 

a. 

Garnbar 3.5. Kesegaran pada aspek visual 
Surnber : Pernik iran 

Kebebasan dan Kedinamisan 

> Kebebasan 

Hanusia yang berekreasi rnernbutuhkan kebebasan dalam 
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kegiatannya. Hal ini tampak dalam tingkah laku yang ditun

jukkannya. 

- Hanusia cenderung bergerak/berjalan ke arah suatu yang 

menyenangkan, sehingga membutuhkan suatu area tertentu 

yang digubah secara menyenangkan, dalam artian teduh 

dan dapat digunakan untuk bersantai sambil menikmati 

panorama pesisir yang ada. 

MEM~NVfri KgE~Jf\Tftlle-
.\JN1UK tv1euHAT ~,,'()fN 

VI 

tt>Arti/\ Fflj~W OAl#1 
;;>({ij\VLl'6I/Pt:loOE'~ 

Gambar 3.6. Pergerakan yang menyenangkan 
Sumber : Pemikiran 

- Hanusia yang berekreasi cenderung bergerak melalui jalan 

yang lebih leluasa, walau sebenarnya jalan tersebut 

bukan diperuntukkan sebagai ruang gerak manusia. Hal ini 

menimbulkan satu kebutuhan akan jalan yang bercabang, 

sehingga orang tidak berdesak-desakan berjalan pada 

satu jalan saja. 

- Bi la merasa mengalami tekanan perasaan yang d i t imbulkan 

oleh oleh ruang, manusia cenderung bergerak kearah satu 

perubahan yang dianggap lebih bebas, sehingga perlu 

disediakan ruang yang cukup luas dan terbuka terhadap 

alamo 
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- Perasaan tertekan dapat pula timbul dari keterbatasan 

pandang, sehingga manus ia cenderung mencar i tempat yang 

memungkinkan pandangan tidak terhalang. Tingkah laku 

seperti ini menimbulkan satu kebutuhan akan adannya 

area terbuka dimana orang bisa memandang bebas ke 

panorama alamo 

- Setelah karena aktivi tasnya, manus ia cenderung mencar i 

tempat yang ter 1 indung untuk ber isti rahat, sambi 1 menik.

mati pemandangan alam dengan santai. Hal ini menimbulkan 

suatu kebutuhan akan area-area terbuka untuk 

beristirahat, baik beristirahat tetap di lingkungan alam, 

maupun dalam lingkungan buatan yang disediakan. 

> Ked inamisan 

Hanusia yang berekreasi membutuhkan satu kedinamisan 

dalam geraknya. Hal ini tampak pada tingkah lakunya. 

Apabila tidak tertarik pada suasana yang ada, manusia 

cenderung mempercepat geraknya atau meninggalkan tempat 

tersebut. Untuk i tu perlu diadakan perencanaan ruang luar 

yang tidak monoton. 
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3.2.7.	 Bentuk Lingkungan Fasilitas Akomodasi Wisata Alam 

Pantai (FAWAP). 

FAWAP berada di parangendog yang masih berada dalam satu 

kawasan pantai Parangtritis. Sesuai dengan tuntutannya sebagai 

tempat menginap dan beristirahat yang mempunyai aspek kete 

nangan, kesegaran suasana serta kebebasan dan kerdinamisan 

dalam melakukan rekreasi. Untuk mencapai tujuan tersebut 

dibutuhkan suatu bentuk lingkungan yang mendukung. Alternatif 

bentuk lingkungan yang berada pada lokasi wisata adalah sebagai 

berikut: 

a. Bentuk Lingkungan Terbuka 

Bentuk lingkungan ini area pantai rnasih dapat dikunjungi oleh 

pengunjung yang bukan tarnu dari fawap tersebut. 

~Al'tlAI 
F::: Rsl';::A..,.. 
I·J'iv'VM 

~-

LAv, 

Garnbar 3.7. Bentuk lingkungan terbuka 
Sumber : Pernikiran 
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b. Bentuk Lingkungan Tertutup 

Pada bentuk llngkungan ini daerah pantai merupakan bagian 

dari fawap itu sendiri sehingga tidak mungkin pengunjung 

selain tamu hotel dapat memakai fasilitas' di pantai untuk 

berekreasi. 

Q	 \ \\ r-' .\. \ \ r/('
I.I'/,'""~(/ \, l~\ 

-------'--~
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Gambar 3.8. Bentuk lingkungan tertutup 
Sumber : Pemikiran 

3.2.8.	 Skala Pelayanan 

Skala pelayanan diprediksikan untuk melayani kebutuhan 

fasilitas akomodasi pada tingkat kawasan Parangtritis, sehingga 

diharapkan wisatawan yang datang dan bermaksud untuk menginap 

di Parangtritis dapat di tampung. 

3.3. Fasilltas Akomodasi Yang Direncanakan 

3.3.1.	 Pengertian 

Fasilitas akomodasi wisata alam Pantai (fawap) yang diren

c:anakan adalah suatu wadah pelayanan menginap dan beristirahat 
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bagi wisatawan, dengan menekankan pada sesuatu yang anti 

urban, dan memanfaatkan potensi alam pantai untuk kegiatan 

berekreasi. 

Secara umum ada tiga bentuk dasar bangunan penginapan (massa 

bangunan) yaitu: 

1.	 Bentuk bangunan bertingkat (convention). 

Bentuk bangunan penginapan dengan massa bangunan yang 

besar dan terdiri dari beberapa lantai. Sistim hubungan 

aktifitas ruang yang berlangsung secara vertikal. Sebagai 

alat transportasi dilengkapi dengan elevator. 

Ruanq Tidur

,~U~ 
~~ L....emo~ 

J 

n 
i I 

I It'h' Ii r '. 
! 
I 

, i go----T I 

+-t--...a.-"!'Li,-.- ,,....."....".... ,.."....... -
I

Service	 ?ublik 
~ .. -----"-	 Sirkulasi-- -"._-- -..	 vertikalCONV·~NTtO~· H;~:E~-' ~'-
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Bentuk semacarn ini mempunyai kelebihan yaitu:
 

- Jarak pencapaian antar aktifitas menjadi lebih singkat dan
 

efisien.
 

- Penggunaan lahan menjadi lebih efisien.
 

- View dari kamar tamu menjadi lebih luas.
 

2.	 Bentuk Bangunan Menyebar (Cottage) 

Bangunan hotel ini terdiri dari beberapa macam massa bangu

nan yang merupakan unit tersendiri yang menyebar. Penataan 

ruang tersusun secara horisontal dan hubungan antar aktifi 

tas berlangsung secara horisontal pula. Ukuran bangunannya 

sendiri tidak terlalu tinggi satu atau dua lantai. 

Banqunan Penge-
I< .,m:o. . 0. ," lolaan Servi.ce 

sebagai Pengiknt 

COTTACE HOTEL
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Oengan bentuk ini :
 

Jarak pencapaian antar aktifitas menjadi relatif jauh. Namun
 

demikian dapat diatasi dengan pengadaan unit pelayanan 

penunjang untuk tiap-tiap kelompok. 

Pemakaian luas lahan menjadi sangat luas. 

Bangunan lebih kelihatan berskala manusia, sehingga tampak 

akrab dalam hubungan dengan lingkungannya hotel maupun 

terhadap lingkungan sekitar. 

01tinjau dari tuntutan tamu hotel dibedakan: 

- Busines hotel, akomodasi dimana sebagian besar fasilitasnya 

untuk tamu yang bertujuan bisnis. 

- Pleasure hotel, akomodasi dimana sebagian besar fasilitasnya 

untuk tamu yang bertujuan rekreasi. 

Sport hotel, akomodasi dimana sebagian besar fasilitasnya 

untuk tamu yang bertujuan olah-raga. 

Tabel 3.1. Prosentase motivasi wisatawan 
di tiga DTW terbesar. 

DTW I Pleasure Bisnis Social Bisnis & lain-lain jumlah 
Pleasure 

OKI Jakarta 56,7 27,5 2,7 7,6 7,6 100 
B ali 81,8 7,8 1,6 5,0 3,8 100 
Yogyakarta 76,2 10,0 1,8 6,1 5,9 100 

Sumber : Statistik Pariwisata Perhotelan 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari ketiga OTW terbesar 

dominas1 tujuan berwisata adalah untuk tujuan rekreasi disusul 

untuk tujuan bisnis. motivasi wisatawan ke Yogyakarta yang 
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terbesar adalah untuk tujuan pleasure (76,2 %). Dari data 

tersebut dapat diarnbil arahan bahwa perencanaan hotel adalah 

hotel pariwisata dalarn bentuk cottage. 

3.3.2. Klasifikasi Akomodasi Yang Direncanakan 

Klasifikasi hotel dapat dirurnuskan dalarn beberapa segi 

yaitu:l 

a. Sistim dalarn pengetrapan harga jual 

- Europen plan hotel: Hotel dengan harga jual untuk satu 

karnar saja. 

- American plan hotel: Hotel dengan harga jual untuk kamar 

dengan satu kali, dua kali atau tiga kali makan. 

- Deluxe hotel: Hotel dengan harga jual paling mahal. 

- First class hotel: Hotel dengan harga jual medium rates 

(menengah). 

- Ekonomi hotel: Hotel dengan harga jual terendah. 

b.	 Jumlah kama r 

- Small hotel: Hotel dengan jumlah karnar terendah (maksimal 

25	 kamar). 

Medium hotel: Hotel dengan jumlah kamar antara26-299 

kamar. 

- Large hotel: Hotel dengan jumlah kamar minimal 300 kamar. 

c.	 Tipe tamu hotel 

- Family hotel 

1.	 Yayuk Sri Perwani, Teori daD Peta»juk hoasekeeping antak akade,i perhotelan: Nake ap roo" Graledia Pustaka 
Utala, Jakarta. 
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- Busines Hotel 

.. _.1\
 

masing kelas hotel mempunyai ketentuan sebagai berikut: 

Tabel	 3.2. Krtiteria Penggolongan Hotel 
Ditinjau dari Jumlah Kamar 

bin tang bin tang bin tang bintang bin tang 
satu dua tiga ellpat lila 

"inilal jUllah kalar
 
standart
 15 20 30 50 100
 
suite
 - 1 2 3 4 

Luas linilal kalar
 
standart
 20 22 24 24 26
 
suite
 - 44 48 48 52 

Sumber Deparpostel DIY. 
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- Tourist hotel 

- Transit hotel 

- Cure hotel (tamu yang ingin berobat). 

Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor.PM 

lO/PW.301/phb-77 tentang peraturan usaha dan klasifikasi hotel. 

Pasal 6 mengatakan, 

(1) Hotel digolongkan dalam lima kelas berdasarkan minimum jumlah 

kamar, fasilitas, serta peralatan yang tersedia dan pelaya

nan yang mutunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

penggolongan kelas. 

(2)	 Tanda golongan kelas dinyatakan dengan tanda bintang. 

Golongan kelas tertinggi dengan bintang lima, sedangkan 

golongan kelas terendah dengan bintang satu. 

Ditinjau dad jumlah dan luas kamar tidur tamu, maka masing
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Dari ke1engkapan tersebut masih ada ke1engkapan lain yaitu 

setiap kamar tidur dilengkapi dengan kamar mandi. 

3.3.3. Tingkat Kebutuhan Akomodasi Hotel di DIY
 

Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kebutuhan akan adanya
 

akomodasi perhote1an diantaranya adalah:
 

- Semakin meningkatnya jumlah wisatawan Casing dan domestik)
 

yang datang karena giatnya usaha promosi kepariwisataan 

serta meningkatnya kualitas obyek wisata di DIY. 

- Yogyakarta merupakan Daerah Tujuan Wisata Terbesar kedua 

setelah Bali yang memiliki obyek khas. 

3.3.3.L Jumlah Wisatawan dan Perkembangannya 

Jumlah wisatawan Casing dan domestik) ke daerah Istimewa 

Yogyakarta ada1ah sebagai berikut: 

tahun 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Sumber 

'!'abel 3.3. Jumlah WisatawBn ke DIY 

Wisatawan 
Asing 

% Wisatawan 
Domestik 

'\ Jumlah 

180.896 
188.549 
216.051 
156.192 
299.433 

24,0 
4,2 

14,5 
18,5 
16,8 

483.520 
398.636 
492.048 
561.224 
610.818 

13,8 
-17,5 

23, 
14,1 
8,8 

664.416 
597.185 
708.099 
817.416 
910.251 

Kanwil VIII Depparposte1 DIY. 

Data tersebut menunjukkan 

tahun terus meningkat. 

bahwa jumlah wisatawan dari tahun ke 
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3.3.3.2. Jumlah Wisatawan yang menggunakan akomodasi HoteL 

Penggunaan akomodasi hotel menunjukkan peningkatan bahkan 

kecenderungan pemakaian hotel berbintang lebih besar dari 

nonbintang, seperti terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.4. Jumlah wisatawan yang menggunakan akomodasi hotel 

Hotel lintang Hotel Ion 8intan9 JOl1ah 

taha. liSian lisna Jal1ah IiSian lisna Jal1ah IiSian lisna jal1ah 

un 129.301 
1"0 133.501 
1991 150.291 
19'2 Ul.I73 
1993 223.2" 

92.736 
II. no 
".312 
96.597 

145.612 

222.037 51.5'5 
222. 3n 55.041 
249.603 65.760 
277 •770 79.019 
361.'12 76.134 

3'0.714 
30'.756 
3'2.736 
464.627 
465.136 

442.37' 110.196 
364.7'7 11'.549 
45'.4'6 216.051 
543.646 256.192 
541.270 299.433 

413.520 
3".636 
492.041 
561.224 
610.'11 

664.416 
517.115 
781.0" 
117.416 
'10.251 

Sumber : Statistik Kanwil VIII Depparpostel DIY 

Dari data diketahui jumlah wisatawan yang menggunakan fasilitas 

akomodasi hotel berbintang di Yogyakarta lebih banyak dibanding

kan dengan hotel non bintang. hal ini berarti pula bahwa perkem

bangan hotel berbintang di Yogyakarta lebih cerah dibandingkan 

d~ngan hotel non bintang. 

3.3.3.3. Perkembangan Jumlah Tamu Henginap Perkelas HoteL 

Jumlah wisatawan yang menginap di hotel-hotel berbin

tang cenderung mengalaml penlngkatan. 
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Tabel 3.5. Jumlah Tamu Henginap Perkelas Hotel 

un 1990 1991 1992 1993 

Ilasifitasi lism Ifisnu liSED lisnu liSlall lisD. lislall lisoa Ifislall ViSDU 

BiotaDg I 13.294 11.340 12.776 19.066 lU91 25.2'1 19.126 22.325 40.196 46.153 
Biotang II 239 2.974 - - - - - - 3.900 19.591 
Biotang III 9...53 17.556 183.426 17.964 103.234 77.926 109.457 11.152 36.031 45.m 
Bintang IV 125.730 48.347 13un 47 •780 153.020 28.441 188.111 60.510 247.280 101.140 
Dalal Proses - - - - . - - - 30.913 131.274 

238.116 157.217 247.078 154.810 175.945 171.659 317.301 163.981 359.020 231.274 

Sumber :	 Statistik Kanwil VIII Depparpostel DIY. 

3.3.3.4.	 Lama Tinggal Tamu Pergolongan HoteL 

Tabel 3.6. Lama tinggal tamu pergolongan Hotel 

1989 1990 1991 1992 

Klasi fikas~ WiSlall Wisnu WiSlall Wisnu WiSlilll Wisnu Wi SIaIl Wi snu 

Bintang I 2,36 1,67 2,36 1,53 2,59 1,46 2,66 1,48 
Bintang II 1,54 1,24 
Ointang III 
Bintang IV 
Dal ill Proses 

1,82 
1,81 
-

1,67 
1,76 
-

1,78
l,as 
-

1,84 
1,97 
-

1,76 
1,82 
-

1,82 
1,75 
-

1,68 
1,73 
-

1,84 
1,60 
-

:S;_,2:L---.:: I)7:=~--
....-_0 q

0 

1,84 1,70 l,as 1,74 1,84 1,73 1,75 1,70 -

Sumber Statistik Kanwil VIII Depparpostel DIY. 

Dar! data diatas pada bintang satu rata-rata lama tinggal
 

adalah: 2,013, pada bintang dua adalah: 1,39 untuk bintang Tiga :
 

1,77 dan bintang Empat adalah: 1,78.
 

Berdasarkan lama tinggal hotel bintang satu mempunyai keunggu-


Ian dibanding hotel bintang lainnya.
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3.3.3.5. Prosentase Penghunian Kamar Henurut Golongan Hotel 

Perkembangan tingkat hunian kamar adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7. Tingkat Occupancy Rate adalah sebagai berikut 

tab U II 
Ilasifikasi I 

1989 199O 1991 1992 1993 rata-rata ::_~~~.~ ;',<::~}4 -
"l.~ .. 

--. ":,,, " 

_.1 ." 
BiDtaDg I 61,15 67,18 61,08 57,89 53,49 " 60,16 
BilltaDg II 16,30 - - - 30,94 23," 
BiitaDg III ",78 59,93 53,33 46,17 58,58","BilltaDg IV 76,85 77,79 68,91 62,84 55,28 67,13 
Dalal Proses - - - - 31,67 31,67 

.~. 

Sumber : Statistik Kanwil VIII Depparpostel DIY. 

Dari tabel dapat dilihat bahwa rata-rata prosentase tingkat	 i
I 
i 

penghunian kamar tertinggi ada pada hotel berbintang VI dan 

urutan kedua adalah hotel bintang I. 

3.3.3.6. PasUitas Akomodasl en Yogyakarta 

Diseluruh DIY terdapat akomodasi hotel berbintang seban

yak 21 buah (1993) dengan rincian: 

- Hotel Bintang Empat : 5 bauh dengan 986 kamar 

- Hotel Bintang Tiga : 3 buah dengan 280 kamar 

- Hotel Bintang Dua : 2 buah dengan 94 kamar 

- Hotel Bintang Satu : 7 bauh dengan 211 kamar
 

- Proses Klasifikasi : 4 bauh dengan 349 kamar.
 

Secara keseluruhan adalah: 21 hotel berbintang dengan 1920
 

kamar.
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Hotel-hotel yang menga1ami k1asifikasi ada1ah:
 

- Hotel The Queen Of The South (1993 bintang Tiga)
 

- Hotel Phonix (1993 bintang Tiga)
 

- Hotel Yogya Palace (1993 bintang Empat)
 

- Hotel Aquila Prambanan (1993 bintang Empat).
 

3.3.3.7.	 Proyeksi Wisatawan Asing dan Domestik Pergolongan
 

hoteL
 

Proyeksi diasumsikan untuk tahun 1999 dengan pertimbangan 

study perhote1an di1akukan pada tahun 1994 dan akan siap 

dioperasikan sete1ah masa lima tahun. 

Grafik perkembangan jumlah wisatawan asing mempunyai 

kecenderungan membentuk kurva' sedangkan untuk wisatawan 

domestik cenderung linear. Untuk itu perhitungan proyeksi 

wisatawan menggunakan dua cara1: 

Wisatawan asing menggunakan rumus kurva eksponensia1
 

Pn = Proyeksi wisatawan tahun ke n 1'---- -~- -,- --~, -~
 
Po = Data jumlah wisatawan pada tahun dasar Pn = Po (l + r) - - 
r = Rate pertunbuhan --- - -' ---------1 

c-
n = Selisih tahun ~
 

- Wisatawan Domestik menggunakan perhitungan regresi
 

sederhana. (proyeksi wisatawan lihat 1ampiran)
 

1. Dr. Ir.	 Ahmad Djunaedi, Bahan Kuliah Statistik JUTA,UGM. 
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3.3.3.8. Proyeksi Kebutuhan Kamar Berbintang ell DIY 

Dasar perhitungan yang dipakai adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhankamar hotell , yaitu jumlah tamu, 

tingkat hunian kamar, jumlah kamar, struktur lalu lintas wisata

wan (berpasangan atau sendiri-sendiri). Perhitungan selanjutnya 

menggunakan asumsi asumsi. 

Melihat jarak antara Parangtritis dengan kota Yogyakarta 

yang tidak terlalu jauh dimana wisatawan dapat pergi ke kota 

dan kembali lagi ke Parangtritis dalam waktu yang tidak terlalu 

lama, palagi ditunjang dengan mudahnya angkuatan umum dan 

pribadi ke Parangtritis, maka untuk penentuan 

standart yang tidak terdapat di parangtritis akan digunakan 

dengan mengasumsikan sarna dengan Yogyakarta. 

a.	 Asumsi lama tinggal wisatawan 

Dari tabel (3.6) lama tinggal wisatawan selama di Yogyakarta 

rata-rata dari tahun 1989-1992 adalah = 1,77. Pada hotel 
0' " \ 

bintang satu adalah 2,01. Di Parangtritis diasumsikan lama 

tinggal pada tahun 1999 adalah 1,5. 

b.	 Asumsi tingkat hunian kamar 

Dari tabel (3.7.) tingkat hunian kamar dari tahun 1989-1993 

rata-rata adalah 61,3. Di Parangtritis diasumsikan tingkat 

huniannya adalah 40%. 

c. Asumsi struktur lalu lintas wisatawan yang datang ke 

Parangtritis adalah: 80 % berpasangan dan 20 % sendiri 

sendiri. 

1. Drs. Oka A. Yoeti, 1985. 

~-
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Jadi perhitungan kebutuhan kamar hotel di Yogyakarta 

. ada1ah: 

1,77(0,8 x a,5) + (0,2 x 1) =0,9 kamar. 

Berarti 0,9 kamar hotel dengan tingkat hunian 61,3% 

pertahun dapat ditempati tamu sebanyak: 

(0,61 x 365)/0,9 = 247,3 dibu1atkan 248 orang. 

- Proyeksi tahun 1999 jum1ah tamu asing di hotel berbin

tang adalah : 847.977 sehingga diperlukan kamar 

sebanyak: 847.977/248 = 3.419 kamar. 

- Proyeksl tahun 1999 jumlah tamu Domestik di hotel 

berbintang adalah: 275.325 sehingga diperlukan kamar 

sebanyak: 275.325/248 = 1.110 kamar. 

- Jadi total kebutuhan kamar pada tahun 1999 adalah 

4.529 kamar. 

Prosentase penambahan tamu tertinggi perkelas hotel pada 

dua tahun terakhlr adalah ,pada hotel berbintang empat. 

Kemudian disusul dengan hotel bintang satu. (1 ihat tabel 

3.5) Untuk bangunan yang direncanakan akan mengambil pada 

kelas bintang satu (kelas bintang terendah), pemillhan ini 

dlsesualkan dengan kondisi setempat, serta mengingat seba

gian besar penginap adalah dari jenis wisatawan domestik 

sedangkan pada hotel bintang satu tingkat hunian untuk 

wisatawan domestik adalah yang paling tinggi (2.1), dan 

ditunjang dengan perkembangan tlngkat hunian kamar yang 

cukup baik (pada tahun-tahun terakhir tidak terlalu besar 

mengalami penurunan dibandingkan kelas lalnnya). 

85 



1 

TGI VII. FIlIP DI	 IIPP IAB.III 

3.3.3.9. Proyeksi Kebutuhan Kamar Hotel Berbintanq Satu 

- Proyeksi tamu asing tahun 1999 ada1ah: 412.653 orang, 

jadi kebutuhan kamar ada1ah: 

412.653/248 = 1.663,9 kamar dibu1atkan 1.664 kamar. 

Proyeksi tamu domestik tahun 1999 ada1ah: 86.930 

orang, jadi kebutuhan kamar ada1ah: 

86.930/248 = 350,5 dibu1atkan 351 kamar. 

- Total kebutuhan kamar pada tahun 1999 ada1ah: 

1.664 + 351 = 2.015 kamar. 

Pada bahasan (3.3.8.6) disebutkan bahwa jum1ah kamar 

yang tersedia pada hotel bintang satu di Yogyakarta ada1ah 

211 kamar. Jadi kekurangan jum1ah kamar sampai tahun 1999 

ada1ah: 2.015 - 211 = 1.804 kamar. 

3.3.3.10.	 Proyeksi Kebutuhan kamar hotel bintanq satu di 

Paranqtritis. 

1).	 Perhltungan bed nights 

(0,5 x Jumlah hari)/ Lama tingga1) 

(0,5 x 365)/1,5) = 121,6 dibu1atkan 122 

2).	 Jumlah kamar pada tahun 1999 ada1ah: 

Proyeksi jum1ah wisatawan yang datang ke Parangtritis 

pada tahun 1999 ada1ah : 5.911.147 orang (Tabe1 2.8). 

Dengan mengasumsikan bahwa 10% akan me1akukan pengina

pan di pantai Parangtr i tis maka didapatkan wisatawan 

yang menginap di Parangtritis sebesar 591.114 orang. 

(Jum1ah wisatawan : bed night x tlngkat hunian) 

(591.114 :	 122 x 40%) = 1.938 kamar 

I 

! 
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3).	 Jumlah kamar yang tersedia adalah: 

Dari data yang diketahui, jumlah kepala keluarga yang 

memi1iki usaha persewaan kamar sebanyak 148. Rata-rata 

jumlah kamar tiap bangunan (KK) yang ada adalah 5-8 

kamar. Jumlah Losmen yang ada 6 buah dengan masing

masing bangunan memiliki jumlah kamar antara 6-10 

kamar, serta sebuah hotel bintang tiga dengan 50 kamar. 

Dengan mengambil jumlah yang terbanyak, maka diketahui 

jumlah kamar yang tersedia adalah: 

- 1 buah Hotel dengan 50 kamar. 

- 148 buah Penginapan (6-8 kamar) = 1184 kamar. 

- 6 buah Losmen (8-10 kamar) = 60 kamar. 

- Jadi jumlah total kamar yang tersedia adalah: 1.294 

kamar. 

4). Dar i jumlah kamar yang tersedia dan banyaknya kamar 

yang diperlukan pada tahun 1999, dapat diketahui 

kebutuhan kamar pada tahun 1999, yaitu: 

1.938 - 1.294 = 644 kamar. 

5).	 Untuk sarana cottage yang direncanakan hanya akan 

mengambil 6-7 \ dari kekurangan yang ada (40 buah). Hal 

ini didasarkan pada kemungkinan adanya pengadaan sarana 

akomodasi oleh pihak lain selama waktu 5 tahun berse

lang. 

6).	 Didasarkan pada tipe wisatawan yang datang, yaitu bahwa 

sebagian besar wisatawan yang menginap di Parangtritis 

adalah wisatawan berpasangan/bebas dan bukan wisatawan 

keluarga, maka diasumslkan bahwa 80\ adalah double bed 

room dan 20 \ merupakan singgle bed room. 
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7). Dari 40 kamar yang direncanakan dengan 80% double bed 
, 

room (32 kamar) dan 20 % singgle bed room (8 kamar), 

maka jumlah penginap yang dapat di tampung sebanyak: 

80 % x 40 x 2 = 64 orang 
20 % x 40 x 1 = 08 orang 

72 orang 

8). Untuk perencanaan pembangunannya dilakukan secara 

bertahap dengan membagi menjadi 3 tahap. Tahap awa1 

pembangunan dengan 20 bangunan yang terbagi menjadl 3 

kelas. Kelas ekonomi, standart dan standart plus. 

(dimungkinkan pada kelas bintang yang paling rendah). 

Kemudian pada tahap kedua dengan 10 bangunan, dan tahap 

ketiga dengan 10 bangunan lagi. 

9). Melihat jumlah wisatawan yang datang ke Parangtritis 

sebagian besar adalah wisatawan domestik, maka wisata

wan yang diambil adalah dari jenis wisatawan ini. Untuk 

menyesualkan dengan kondlsl yang ada (sebagian besar 

bangunan yang ada adalah dari kelas ekonomi) maka untuk 

pembanguan awal akan diutamakan pada jenis kelas yang 

tidak jauh berbeda dengan kelas yang sudah ada tetapi 

juga tidak terlalu murah. Untuk itu kelas standart 

menjadi pilihan terbanyak (10 bangunan) dan sisanya 

untuk kelas lainnya. 
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