
BAB III 
TINJAUAN KHUSUS 

OBYEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI 

3.1. Jawa Tengah Sebagai Daerah Tujuan Wlsata 

3.1.1. Potensi Wisata Di Jawa Tengah 

Jawa Tengah merupakan salah satu daerah tujuan wlaata 

yang mempunyal potensi cukup beaar dalam dunia kepari

wisataan nasional. Dalam tiap tahunnya arus wisatawan yang 

berkunjung ke Jawa Tengah selalu menunjukkan peningkatan. 

Seperti halnya dengan dlcanangkannya tahun kunjungan 

wlsata pada tahun 1991 yang baru lalu, maka perkembangan 

dunia wisata di Jawa Tengah khuausnya menunjukkan pening .' 
katan yang cukup besar. Demikian pula halnya dengan 

dicanangkannya tahun kunjungan ASEAN Tahun1992, dunia 

kepariwlsataan naainal menjadi semakin mempunyai peluang 

di dun1a 1nternaslonal. 

D1dalam Rencana Pengembangan Kepariwlsataan Indone

aia, Jawa Tengah termasuk ke dalam Daerah Tujuan W1sata 

( DTW) urutan ke lima dengan obyek w1sata berupa w1aata 

budaya dan wisata soa1al kemasyarakatan yang leb1h banyak 

daripada alamnya. Sedangkan Jawa Tengah sendiri terdapat 

empat Sub Daerah Tujuan Wisata ( Sub DTW ) :1 

1. Kawasan A atau Sub DTW A ( Merapi - Merbabu 

meliputi 16 Dati II dan mempunyai 174 

wisata. 

) yang 

obyek 

1. Dinas PariMisata Kabupaten Dati II Tegal 
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2.	 Kawasan B atau Sub DTW B ( Demak-Kudus-Jepara-Rem

bang ) yang meliputi 7 Dati II dengan 55 obyek wi

sata. 

3.	 Kawasan C atau Sub DTW C (Pekalongan - Tegal) yang 

meliputi 7 Dati II dengan 35 obyek wisata. 

4.	 Kawasan D atau Sub DTW D ( Cilaoap -Banyumas-Kebu

men) yang meliputi 5 Dati II dengan 40 obyek 

wisata. 

Kabupaten Tegal termasuk dalam Sub DTW C. bersama 

Kabupaten Dati II Batang. BanYUmas. Pemalang. Pekalongan. 

Kodya Tegal. Obyek wisata yang dikembangkan berupa obyek 

wisata a1am dan hiburan (1ihat gambar 2.1). 

3.1.2. Kabupaten Tegal sebasal Daerah TuJuan Wlsata 

Dilihat dari potensl yang ada. Kabupaten Tegal ter

bagi menJadi beberapa obyek wlsata yang masing-masing 

mempunyai potensi sendiri-sendlrl. Dlantaranya yaitu 

Obyek Wisata Rekreasi, meliputi : Pemandian Air Panas 

Guoi, Pantai Purwahamba, Pemandian Kallbakung, Tirta 

Waduk Caoaban (lihat gambar 2.2). 

3.2.	 Obyek Wisata PAP Guel Sebagal Asset W1eata Di Jawa 

Tengah 

3.2.1. Latar Belakang SeJarah 

Dari oup1ikan .. ASAL USUL GUCI •. Obyek W1sata 

Pemandlan Alr Panas Guoi semu1a keadaannya berupa se
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mak belukar dan bergerumul belum terjamah oleh tangan 

manusla. Akhlrnya dlbuka,dlberslhkan dan sebagai 

tanda tempat tersebut dlnamakan desa Rembul. Sedang

kan nama Guel berasal darl nama sebuah benda gucl 

tempat alr suel, yang sengaja ditlnggalkan dltempat 

tersebut oleh Sunan Gunung Jatl. Tldak jauh dari 

gerumbulan semak belukar yang diberi nama Rembul. 

Konon mata alr tersebut telah lama tldak dl~ellhara 

lagl, bahkan masyarakat sekltarnya marasa takut untuk 

mendekatinya. Karena kabarnya telah dihunl oleh 

beberapa makhluk halus yang kadamg-kadang berbuat 

jahat terhadap masyarakat Desa Rembul dan Desa Guei. 

Baru setelah meletusnya Gunung Slamet kurang lebihnya 

Tahun 1750 oleh seorang pendatang yang bernama Kyal 

Tumbu, dengan bekal 11mu yang dlmilikinya mata alr 

panas itu dipelihara lagl. Karena keberhasl1annya, 

oleh masyarakat la dikukuhkan sebagal Juru Kunei 

Sumber Alr Panas, secara turun temurun yang sampal 

sekarang. 2 

3.2.2. Batas Wilayah Administratif 

Obyek Wisata Pemandian Air Panas Guel seeara admi

nistratif terletak pada perbatasan antara Desa Guoi 

dan Desa Rembul. Kedua desa tersebut dibelah oleh 

2.	 R. PralandoMo, BA, Rencana Kerja Pelecahan "asalah Kurangnya "inat Investor "enana.kan "odal 
Di Obyek Nisata PAP 6uci Kabupaten DATI II Tegal. 

----.., 
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sebuah kali yang mengalir dari kaki Gunung Slamet 

yaitu Kali Gung (lihat gambar 2.3). 

3.2.3. Kondisi Alam Obyek Wisata PAP Goei 

1. Kondlsi Umum 

Seoara umum Kawasan Obyek Wisata PAP Guoi ini terdi

ri dari pegunungan dengan lembah-lembah, perbukitan 

dan tebing. Sedangkan pemukiman penduduk masih belum 

padat. Jarak dari rumah ke rumah masih terbilang cu

~pjaM. 

2. Kondisi Fisik f.. 
I 

a.Bentuk Topografi I 

Kawasan Obyek Wisata PAP Guo1 berada pada dua 

w11ayah yaitu wilayah Kecamatan Bojong dan 

Kecamatan Bumijawa, dilihat dar1 ket1nggiannya, 

kedua kecamatan tersebut berada pada keting

gian > 1.000 m dar1 permukaan air laut (dpl) 

dan Obyek Wisata PAP Guoi berada pada keting

gian ± 1250 m dpl. Secara topografis kawasan 

Obyek Wisata PAP Guc1 berada di perbukitan de

ngan kem1ringan tanah antara 15°- 80°.. Pada 

lokas1 dengan kond1s1 topograf1 yang demikian 

terjal pemanfaatannya adalah untuk hutan pro

duksi dan tegalan, sedangkan untuk pengem

bangan par1wisata yang sesua1 adalah sebagai 

w1sata agro ataupun hutan wisata. Untuk kondisi 
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topografi yang sangat terjal ( >70°) dan dengan 

memperhitungkan kondisi tanah dan batuan yang 

ada digunakan untuk kegiatan wisata panjat 

tebing (Rock Climbing).3 

b.Tata Guna Tanah 

Dari data yang ada penggunaan tanah di Desa 

Rembul dan Desa Guci adalah sebagai berikut 

Saw a h = 258,495 Ha 

Pekarangan/Bangunan = 205,504 Ha 

- Tegalan/kebun =212,885 Ha 

Padang gembala = 3,885 Ha 

Rutan negara = 490,500 Ha 

Lain-lain = 6,913 Ha 

Dari data tersebut ternyata Hutan Negara merupa

kan yang terbesar yaitu sebesar 490,500 Ha 

(41,631 %), kemudian tanah sawah (21,939 %), 

penggunaan tanah terkecil adalah padang gembala 

(0,330 %). Untuk pengembangan selanjutnya agar 

dicapai perencanaan yang optimal dan manu

siawi, pembebasan tanah terutama tanah rakyat 

diupayakan dengan cara musyawarah dan mufakat. 

Sedangkan penggunaan tanah milik Perhutani 

diupayakan adanya kerjasama antar Instansi 

sehingga dicapai pengelolaan bersama yang saling 

3. Rrvirw !astrr PJa~ Obyek Wisata PAP 6uci, hal 3. 
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menguntungkan. 4 

c.Hldrografl 

Kondlsl hidrografi di wilayah perencanaan beru

pa adanya sungai-sungai besar maupun keell 

yaitu Kali Gung, Kali Awu dan Keli Engang. 

Aliran Kali Awu dengan Kali Gung menjadi satu 

di desa Rembul dan menjadi Kali Gung yang meru

pakan batas wilayah antara Keeamatan Bumijawa 

dan Keeamatan Bojong. Sepanjang allran sungai 

terdapat beberapa air terjun (eurug) baik yang 

besar maupun yang keeil sangat menarik dan 

merupakan potensi bagi pengembangan obyek wisata 

di Obyek Wisata PAP Guei. Disamping sungai juga 

terdapat pula mata air yang berupa mataair 

panas dan mata air dlngin. Pada saat ini 

pemanfaatan mata air baik mata air panas mau

pun dingin digunakan untuk keperluan sehari

hari penduduk setempat dan sebagai obyek wisata 

berupa pemandian maupun kolam renang. Potens! 

mata air untuk pengembanganpariwisata di Obyek 

Wisata PAP Guei di masa datang tetap diman

faatkan untuk pemandian dan kolam renang dlsam

ping juga untuk pengobatan dan budaya (nyepi 

4. Ibid 3,hal 4. 
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dan bermeditasi di sekitar mata air).5 

d .. lklim 

Letak Obyek Wisata PAP Guoi berada di ketinggian 

1250m dpl, dan merupakan daerah pegunungan 

dengan curah huJan rata-rata sebesar 1954,4 mm 

per tahun dan suhu rata-rata berkisar antara 

± 12,8° - ± 21,9°. Dengan kondisi suhu yang 

relatif dingin dan curah hujan yang relatif 

basah, ditunJang dengan adanya sumber mata air 

panas yang digunakan untuk pemandian dan kolam 

renang, maka pada pengembangan selanjutnya kon

disi iklim dan adanya sumber mata air panas akan 

sangat menunjang kepariwisataan di Obyek Wisata 

Pemandian Air Panas Guci. 6 

e.Ekosistem 

Secara umum ekosistem di Obyek Wisata PAP Guoi 

adalah ekosistem hutan. Berbagai Jenis tanaman 

(flora) dan hewan (fauna) merupakan potensi bagi 

pengembangan kepariwisataan. Keseimbangan eko

sistem merupakan elemen penting 

kelestarian sumber-sumber alam 

sumber air panas. 

dalam 

lain, 

menJaga 

misalnya 

5. Ibid 3, hal 5. 

b. Ibid 3, hal b. 

32 



• 

Jenis-jenis tanaman yang ada adalah pinus, 

beringin, remujung, flamboyan, gempol, pongang, 

kirinyu dan masih banyak yang lainnya. 

Keberadaan tanaman baik yang liar maupun yang 

d1budidayakan berupa hutan pinus akan sangat 

mempengaruhi sumber-sumber alam lainnya. Penga

ruh tersebut dapat berupa terpeliharanya sumber

sumber air, struktur tanah, dan sebagainya. Atau 

seba11knya yaitu rusaknya sumber-sumber air, 

terkikisnya lapisan tanah yang berakibat long

sornya tanah karena tidak adanya penahan dan 

sebagainya. Pengaruh yang lain adalah sebagai 

tempat persediaan makanan bagi satwa yang ada, 

sebagai tempat untuk berkembang biak dan tempat 

berlindung yang baik bagi satwa-satwa liar dan 

sebagainya. 

Jenis-jenis satwa yang ada di Obyek Wisata PAP 

Guoi diantaranya adalah Kijang (MantiacuB Munt

yak), Tilang (pycnonatllB BlmaClllatllB). Dibidang 

kepariwisataan dengan tetap terpeliharanya eko

sistem tersebut akan sangat menarik dan meru

pakan aset yang perlu dikembangkan. 7 

3. Kondisi Sasial Budaya 

Kondisi sosial budaya masyarakat di kawasan Obyek Wi

7. Ibid 3, hal 7. 
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sata PAP Guei berupa masyarakat ~graria dan agamis. 

Kondisi masyarakat yang demikian tereermin dari hasil 

kesenian yang berupa tari-tarian dan adat istiadat 

atau kebiasaan masyarakat setempat jugahasil keraji

nannya. Untuk menunjang kepariwisataan di Obyek 

Wisata PAP Guei, pengembangan budaya setempat berupa 

tari-tarian dan hasil kerajinan masyarakat setempat 

sangatlah diperlukan. Sebagai atraksi wisata, kebuda

yaan lokal (masyarakat setempat) maupun regional 

(Kabupaten Tegal) merupakan aset wisata yang sangat 

potensial. Hasil kerajinan baik berupa kerajinan 

tangan maupun jenis makanan keeil yang merupakan ci

ri dari hasil setempat juga merupakan aset penunjang 

pariwisata yang perlu dikembangkan. 8 

3.2.4. Obyek Wisata Pemandian Air Panas Guci sebagai 

Kawasan Wisata 

Sebagai kawasan wisata, PAP Guci memiliki kekhasan 

yang jarang dimiliki oleh daerah lain khususnya pada 

potensi air panasnya. Obyek wisata PAP Guci selain 

menyajikan potensi alam yang dimilikinya juga mena

warkan potensi lainnya yang digunakan sebagai pendu

kung dari potensi utamanya. 

S. Ibid 3, hal 6. 
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1. Jumlah dan Perkembangan Wiaatawan 

Pada waktu-waktu tertentu Pemandian Air Panas 

Guei menunJukkan lonjakan yang eukup taJam, misalnya 

pada bulan-bulan di mana musim liburan bagi anak-anak 

sekolah ataupun pada hari-hari besar. Adapun Jumlah 

wisatawan yang datang berkunJung ke Obyek Wlsata 

Pemandian A1r Panas Gue1 dalam Tahun Anggaran 

1994/1995 dapat dll1hat pada tabel 2.1. 

Dari tahun ke tahun jumlah pengunjung yang da

tang ke Obyek Wisata Pemandian Air Panas Gue1 selalu 

menunJukkan angka peningkatan. Adapun peningkatan 

tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Selrlng dengan peningkatan jumlah kunjungan wi

satawan dl Obyek Wisata Pemandian Air Panas Guei maka 

dengan demikian terjadi pula peningkatan jumlah pen

dapatan Sub Sektor Pariwisata dl daerah tersebut. 

Adapun peningkatan tersebut tereermin dalam tabel 

2.3. 

2.	 Obyek Wisata dan Atraksl Wisata Pendukung 

Wlsata di PAP Guci 

Obyek wisata dan atraksl wlsata yang terdapat di 

kawasan obyek wisata PAP Guel, antara lain : 

8.	 Hutan Wisata 

Area hutan wisata ini terletak di daerah camping 

ground yaitu disebelah timur dan selatan jalan 

utama. Area ini dapat dltanami pohon-pohon langka. 
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b.	 Bumi Perkemahan 

Area perkemahan terletak d1 daerah sebelah selatan 

hutan wlsata. Area ini biasa disewakan pada umum 

atau sekolah-sekolah yang akan menyelenggarakan 

keg1atan perkemahan ( Pramuka ). 

c.	 Taman Bunga 

Area 1n1 terletak d1 daerah bekas kebun jeruk yang 

saat ini sudah tidak produktif lagi. 

d.	 Akomodasl 

Area 1n1 terletak d1 daerah dengan jangkauan pela

yanan yang merata terhadap aset w1sata la1nnya, 

berupa pondok wisata, pondok t1nggal (villa dan 

hotel ). 

e.	 Fasil1tas Pelayanan 

Terd1ri dar1 rumah makan, kios, kantor pengelola, 

kantor 1nformas1 tur1s. Penempatan fis11itas in1 

adalah berkelompok d1 beberapa lokas1 yang d1fung

aikan sebaga1 pusat pelayanan w1sata sesua1 dengan 

kebutuhan dan skala pelayanannya. 

f.	 Agro Wisata 

Area agro w1sata 1n1 merupakan tanah pertanlan. 

Potensi pertan1an yang ada berupa pertan1an sayur

an. Terletak pada jalur jalan d1 w1layah penem

patan pondok wisata. 

3. Fasilitas Pemandian 

Saat in1 fas11itas pemand1an yang ada d1kawasan obyek 

36 



wisata PAP Guci merupakan fasilitas utama kegiatan 

rekreasi dengan kepadatan pengunjung yang tidak 

tetap. Pada bulan-bulan musim liburan pemandian ini 

ramai dikunjungi wisatawan. Fasilitas penunjang yang 

ada adalah rumah makan dan gardu pandang ( gazebo). 

Fasilitas pemandian tertutup ini biasanya digunakan 

oleh orang-orang yang tidak ingin kegiatannya dilihat 

oleh umum. Meskipun pemandian terbuka juga tersedia 

akan tetapi bagi sementara orang terutama orang-orang 

muslim kegiatan mal1di merupakan sebuah kegiatan yang 

sifatnya privat. Sehingga pemandian tertutup ini juga 

selalu ramai dikunjungi wisatawan. 

Bagi pengunjung yang menggunakan fasilitas pe

mandian ini sebagai sarana untuk usaha penyembuhan 

mereka melakukan perendaman baik sebagian anggota tu

buhnya maupun secara keseluruhan, perendaman ini di

lakukan secara rutin dengan waktu antara 30 sampai 45 

menit pada setiap harinya tergantung dari kebutuhan 

penyembuhan penyakitnya. 

Adapun rangkaian kegiatannya dApat diuraikan sebagai 

berikut : 

Pengunjung datang, dalam hal ini termasuk pengun

jung rekreasi (l'ecl'eatiol1al tOLll'ism) dan pengun

jung (heal th tourism). 

Pajak retribusi dikenakan bagi pengunjung sebelum 

mereka menggunakan fasilitas pemandian baik peman

dian terbuka maupun pemandian tertutup. 
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Setelah mereka membayar pajak ini baik seeara per

orangan maupun kelompok maka kemudian diteruskan 

dengan kegiatan ganti pakaian. Pada fasilitas 

pemandian terbuka kegiatan ganti pakaian dilakukan 

di tempat yang sudah disediakan yaitu pada kamar

kamar keeil khusus untuk mengganti pakaian mereka 

dengan pakaian yang akan digunakan untuk mandi 

ataupun berendam. Sedangkan pada fasilitas peman

dian tertutup, pengunjung melakukan ganti pakaian 

di tempat mandi, karena pemandian tertutup ini be

rupa kamar-kamar keeil yang berukuran 2,5 m x 1,5m 

seperti layaknya kamar mandi umum dan berisi bath 

tub. 

Setelah mengganti pakaian mereka dengan pakaian 

mandi, maka pengunjung melakukan kegiatan wisa

tanya yaitu mandi atau hanya sekedar berendam. 

Bagi pengunjung rekreasi tidak ada batasan waktu 

bagi mereka untuk melakukan kegiatan mandi atau 

berendam, sedangkan bagi pengunjung kesehatan 

(health tourism) waktu bagi mereka ditentukan 

yaitu antara 30 sampai 45 menit. Bagi penderita 

lemah jantung, darah rendah atau darah tinggi wak

tu bagi mereka untuk berendam adalah sekitar 15 

sampai 30 menit, sedangkan untuk penderita reuma

tik atau penyakit kulit bisa melakukan perendaman 

antara 30 sampai 45 menit. 
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3.2.5. Rencana Pengembangan Obyek Wlaata PAP Gucl 

1. Pengembangan Flalk Tata Ruang 

Secara garis besar komponen pembentuk ruang kawasan 

wisata PAP Guci terbagl dalam dua kelompok fungsi, yaltu : 

a. Fungal Utama 

Berupa	 : Fungs1 utama adalah rekreas1, dengan kom

ponen utama meliputl Taman Berma1n, Gardu 

Pandang, Area Berkemah dan Area berkuda. 

b.	 Fungal Pendukung 

Yang dianggap sebaga1 fungsi pendukung adalah 

fungal-fungs1 yang nant1nya d1harapkan mampu mendu

kung dan memperlancar keglatan wlsata. 

Me11put1 : - Faailltaa Pelayanan Umum 

Merupakan sarana pendukung yang bers1

fat aos1al, me11put1 gerbang masuk, 

pos jaga, pos penjualan karcis (retrl 

bus1), musholla, kantor dan parkir. 

- Fasilitas Penunjang 

Merupakan fasilitas yang berupa pela

yanan terhadap pengunJung yang datang, 

me11puti pondok wisata, rumah makan, 

klos-klos, gedung serba guna dan lapa

ngan olah raga. 

2. Pengembangan Pola Tata Ruang
 

Pembaglan ruang sesual dengan Zoning yang diper
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timbangkan terhadap beberapa faktor, yaitu : 

a. Keglatan yang sesuai dengan potensi lokasi wlsata 

b. Kebutuhan penunjang 

c. Syarat kelengkapan sebuah tempat wisata 

Zoning yang diusulkan dalam Perencanaan Kawasan Obyek 

Wisata PAP Guci, meliputi 

- Zone Penerima : sebagai zone pengenal, berupa 

Plaza 

- Zone Parkir : zone parkir utama diletakkan 

di sekitar pasar dan pada 

lokasl jalan baru 

- Zone Bermain : berada di sebelah kanan dari 

bumi perkemahan 

- Zone Taman Bunga : menggunakan lokasi kebun jeruk 

yang sudah tldak produktif 

lagi 

- Zone Agro Wisatd : berada di luar daerah peren

canaan dan di sepanjang jalan 

utama ke kawasan obyek wisata 

PAP Guci 

- Zone Pal1Je.t Tebing : berada di sebelah selatan dari 

arah plntu gerbang masuk ke 

kawasan obyek wisata PAP Guci 

dari arah Tuwel 

- Zone Gdl'du Pandang : berada di sebelah utara makam 

Desa Guci karena letaknya ber

ada di daerah yang tinggi 
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- Zone Hotel - Villa menyebar di luar lokasi yang 

sekarang ada 

- Zone Kolam Pdncing di sebelah lapangan Guci 

- Zone Perke01d12an berada di tanah Perhutani dan 

lokasinya diperluas 

Adapun zoning rencana tersebut di atas dapat dilihat 

pada gambar 3.4 dan 3.5) 

Dalwu sebuah kawasan wisata potensi maupun atraksi 

wisata yang satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan 

dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu penzonlngan 

yang diusulkan dalam Perencanaan Kawasan Obyek Wisata PAP 

Guci lnl hanya akan digunakan sebagai pendukung dari 

keberadaan PAP Guci saja dan tidak berkaitan secara 

langsung. 

RESUME 

Dalam sebuah obyek wisata, potensi wisata mempunyai 

peranan yang cukup besar bagi peningkatan atau kemajuan 

obyek wisata itu sendiri. Dengan potensi wisata yang 

semakin banyak dikenal masyarakat tentunya peningkatan 

jumlah pengunjung akan terjadi dengan sendlrinya. Pening

katan jumlah pengunjung ini akan selalu diiringi dengan 

kebutuhan dari pengunjung itu sendiri. Sedangkan fenomena 

yang harus dihadapi oleh sebuah obyek wisata ini adalah 

pengunjung mempunyai ciri dan karakter yang berbeda-beda 

bila ditinjau dari maksud dan tujuannya. 

Dengan melihat kondisi patensi yang terdapat di PAP 
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Guei ini maka diusulkan diadakannya fasilitas pemandian 

sebagai sarana rekreasi dan senagai sarana penyembuhan 

<terapi). Dalam Review Master Plan belum terdapat reneana 

pembangunan fasilitas semaeam ini, sehingga dengan 

diusulkannya pendirian fasilitas tersebut diharapkan dapat 

meunjang bagi kemajuan obyek wisata PAP Guei. 

Sebagai fasilitas rekreasi dan kesehatan fasilitas 

ini akan berdiri di sekitar obyek-obyek lainnya. Oleh ka

rena itu keberadaannya diharapkan dapat berinteraksi 

(saling menunjang) dengan fasilitas-fasilitas lain yang 

berada di sekltarnya. 

I 
I. 
I 
I 
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Gambar 3.2 Obyek Wisata di Kabupaten Dati II Tegal 
Sumber Review Master Plan Obyek Wisata Guci 
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Gambar 3.3 Desa Rembul dan Desa Guci 
Sumber Review Master Plan Obyek Wisata PAP Guci 
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Zoning Rencana PAP GuciGambar 3.4 Review Ma.ster Plan Obyek Wisata PAP Que1Sumber 
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Gambar 3.5 : Rencana Fasilitas Dan Obyek 
Sumber : Review Master Plan Obyek Wisata PAP Guci 
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Tabel 3.1. Perkelbangan Kunjungan Nisatawan Asing ke Jawa Tengah 
dan Penerilaan Devisa Tahun 1984 - 1990 

Perubahan Perubahan Rata-rata LalaPenerilaan DevisaI Tahun t JUllah 
kunjungan Hnggal (hari)(ribuan US$) 11I 

(2) (5)(4)0) (6Jm 
I I
 

45.559 15.992,75  7,43! 1984 -
51.633 +13,33 17 .790,00 I +11,24 8,33I 1985 

1986 53.627 +3,86 +32,0023.481,98 7,95 
+28,5268.923 30.791,97 +31,13 7,52I 1987 

1988 84.568 +22,70 41.409,89 +34,48 7,19 
+24,971989 105.688 +44,3759.783,40 7,47 
+33,92 +45,871990 141.542 87.208,30 7,52 

:. 
SUlber : Diolah dari Publikasi BPS dan Statistik Tingkat Penghunian Kalar Hotel
 

Kantor Statistik Propinsi Jawa Tengah.
 

Tabel 3.2.
 
Pengunjung Obyek Nisata Pelandian Air Panas 6uci
 

Th. Anggaran 1994/1995
 

BULAN 
PengunJung ( orang) 

Nusantara Mancanegara J\.unlah 

1 2 3 4 

1. April 1994 
2. Mei 1994 
3. Juni 1994 
4. Jul1 1994 
5. Agustus 1994 
6. September 1994 
7. Oktober 1994 
8. November 1994 
9. Desember 1994 

10. Januari· 1995 
11. Februari 1995 
12. Maret 1995 

12.461 
13.432 
20.957 
15.167 
10.311 
6.422 

12.625 
8.240 

10.906 
12.610 
1.068 

23.200 

-
-
-
25 
6 

-
9 

10 
26 
11 
10 
15 

12.461 
13.432 
20.957 
15.192 
10.317 
6.422 

12.633 
8.250 

10.932 
12.621 
1.078 

23.215 

JUMLAH 147.399 111 147.500 

Sumber Dlnas Parlwlsata Kabupaten Dati II Tegal. 



Tabel 3.3.
 
Perkembangan Jumlah Pengunjung Obyek Wlaata PAP Guci
 

Tahun Anggaran Jumlah 

1. 1990 / 

2. 1991 / 

3. 1992 / 

4. 1993 I 

5. 1994 / 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

124.547 

138.305 

159.953 

142.244 

147.500 

Sumber : Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal 

Tabel 3.4.
 
Perkembangan Jumlah Pendapatan Sub Sektor Pariwisata
 

Dar! Tahun 1990 - 1995
 

No. Tahun Anggaran Jumlah Pendapatan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1990/1991 

1991/1992 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

52.696.250 

52.950.400 

72.808.900 

86.840.500 

105.175.450 

Sumber : Kantor Dlnas Pariwisata Kabupaten Tegal 


