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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Latar Belakang Eksistensi Proyek

Tingginya tingkat kemakmuran seseorang atau golongan menyebabkan

tinggi permintaan pemuas kebutuhan hidup manusia. Pariwisata merupakan salah

satu sektor potensial yang memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah

melalui pendapatan di sektor usaha perhotelan, rumah makan, hiburan dan

transportasi serta perdagangan jasa dan lainnya. Potensi ini jika ditangani secara

maksimal akan mampu menjadi salah satu andalan yang dapat meningkatkan

kontribusi yang sangat besar karena sektor pariwisata mempunyai sifat multiplier

effect terhadap sektor lain. Bisnis industri pariwisata yang semakin meningkat dari

tahun ke tahun memberikan sumbangansih kekayaan bagi setiap negara.

Dunia pariwisata tidak pernah mati, karena kebutuhan manusia akan

hiburan, refreshing, perjalanan menjadi suatu tuntutan utama setelah manusia

jenuh terhadap aktivitas yang semakin padat. Salah satu dari kebutuhan manusia

adalah istirahat, karena selain belajar dan bekerja manusia juga membutuhkan

sesuatu untuk memuaskan pikiran dan jasmani secara emosional dengan cara

beristirahat, rileks dan rekreasi sehingga dianjurkan untuk melakukan hal-hal

menyenangkan yang dapat memulihkan semangat dan menghilangkan segala

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Latar BeBeBelllakang Eksistttenee si Proyek

TTTingginya tiingngngkakakat kt emakkkmuran seseoooraaangngng atatatauauau golongan memm nyebabkan

tingngnggi permmmininintatataananan pemuuuasasas kkekebutuhan hhidup manuusisisia.a.a Pariwiwiwisasasatatata memm rupakakakan salah

satu sesesektktktororor poteeennsn ial yyang memberikakan kontribusi bbagi pppenee dapapataaan an an aslss i daaeaerah

meeelalalalululuii pi ennendad patan di sseke tor usahha perhotelanan,, rumah makakakan, hihihibububuran ddaaan

trtrtrananansssportatatasisi ses rta perdagangganan jasa ddann lainnyaya. Potensi ini jika da dititi angagaganinini sesesecaraaa

maksimmmal akan mamampmpu menjaadii salahh satatuu andalann yayanng dapat mmmenin kgkatkakakannn

kontribbub si yang sangat besasar kr kararenena sekktoor pr pariwiwiisata mempunyai sifafaat multttipipipliererer

effectctct teteterhh dadap seektktoror lalalaininin BB. Bisisisninn s industri pariwiwwisisisatatata ya ya yanana g sg sem kakiin memeeninininngkat dddaarariii

tahun ke tahun memberikan sumbbananangagg nsnsnsihihih kekayaan bagi setiap negara.

DuDuDunininia pa pa pararariwiwiwisisisataata ta ttidididakakak pep rnah matiti, k, k, karaarenena ka ka kebebebutututuhuhuhananan mamanununusisisia aa aa akkak n

hihihibububurararan,n,n refreshihihingngng, perrrjajajalallanananan menenenjajajadididi suatttu tuu tunununtutatatan un un utatat ma seteelalalah mh mh manusia

jenuh terhhhadddap aktivitas yang semmmakin paadadat. Salah satu da iiri kkkebbbuttuhan manusia

adalah istirahat, karena selain bbeb lajar dan bekerja manusia juga membutuhkan

sesuatu untuk memuaskan pikiraanan dan jjjasmani secara emosional dengan cara

beristirahat, rileks dan rekreasi sehhih ngngngga dianjurkan untuk melakukan hal-hal
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kepenatan. Hal yang menjadi pertimbangan pengadaan peluang bisnis pariwisata,

antara lain:

1. Berkurangnya waktu untuk beristirahat

2. Kebutuhan manusia akan rekreasi

3. Keinginan dalam menikmati potensi alam

Negara-negara di dunia berlomba untuk menggali potensi sumber daya

alamnya dan mengolahnya menjadi obyek wisata. Selain itu industri pariwisata

dianggap sebagai industri yang erat hubungannya dengan lingkungan hidup dan

pengelolaan tata ruang. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam

mengambil langkah – langkah kebijaksanaan pembangunan pariwisata. Berbagai

langkah-langkah telah dilaksanakan untuk mengembangkan industri pariwisata di

Indonesia, diantaranya: pengadaan sarana akomodasi yang memadai, promosi,

kemudahan perjalanan, penambahan dan pengembangan kawasan pariwisata dan

terus mengupayakan produk – produk wisata baru.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah sebagai tujuan

wisata di Indonesia yang menawarkan berbagai macam obyek wisata. Salah satu

daerah tujuan wisata di Sulawesi Selatan yang menawarkan berbagai kekayaan

alam maupun kekayaan istiadat seperti alam perbukitan, hutan pinus, air terjun,

wisata rohani dan wisata kuburan adalah Kabupaten Tana Toraja. Pariwisata Tana

Toraja sangat berpotensi dan tidak mempunyai kompetitor. Pada awal tahun 2000,

1. BBBerkurangnya waktu untuk berrrisisistit rahat

2. Kebutuhhaaan manusia akan rekreasi

3... KKKeieieinnnginannn dadadalalalam mm mm menennikikkmamamatiti popopotetetensnn i alam

Negeggararara-a-a-nenn gara dididi ddunia berloommba untuk mememengngnggalii poootetetensnn i sumbebeber daya

alamnynynya da da dan mmemengolahahnyn a menjadi obo yek wisata. SeSelain itititu iuu ndddususustrtrtri pi pi pariwwisii ata

diiianananggap sesesebab gai industri yi yang erat hhuubungannyaya dengan lingkukukungananan hihihidup dpp ananan

pepepengngngelolllaaan tn tata ruang. HHalal ini tiddak terlepepaas dari usaha pa pememeere intatatah dh dh dalammm

mengamammbil langkahh – l– lana gkah keebib jaakssannaaann pembabangnguunan pariwisaaata. Berbagagagai

lall ngkaaahh-langkah telah dilaksksananakakaan untuk mk mennggembangkan industri pppariwisasasata ddidi

Indonenenesiss a, diantararaanynynyaa:a: pengggadadadaaaa n sarana aaakokokomodadadasisisi yayayangg memaadadadaiii, prommmosososii,i,

kekk mudahan perjalanan, penambahannn dadadannn pengembangan kawasan pariwisaatatata dadadan

teteterururus mmmenene gugg payakan produk – produk wisata baru.

PrPrProvininnsisisi SuSuSullalawewewesisisi SSeelalalatatt n mmmerereruuupakanann salalalah sh sh sattu wu wu wilililayayayah sesesebababagagagaiii tujuan

wisata di Indonesia yang menawwaararkan bererrbab gai macam obyek wisata. Salah satu

daerah tujuan wisata di Sulaweeesis Selatan yyyang menawarkan berbagai kekayaan

alam maupun kekayaan istiadat seseeperti aaalllam perbukitan, hutan pinus, air terjun,

wisata rohani dan wisata kuburan adddaala ahahah Kabupaten Tana Toraja. Pariwisata Tana
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pariwisata Tana Toraja sempat mengalami keterpurukan. Salah satunya adalah

kurangnya fasilitas penunjang yang mampu menarik wisatawan untuk kembali

lagi mengunjungi Tana Toraja. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah

Kabupaten Tana Toraja yaitu pengembangan infrastuktur dari segi akomodasi.

Tana Toraja adalah ikon budaya dan pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan, hal

ini merupakan potensi bagi pengembangan berbagai kegiatan produksi dan

ekonomi di Kabupaten Tana Toraja.

Sebagian besar dari luas wilayah Kabupaten Tana Toraja merupakan

dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan sehingga sangat potensial untuk

kegiatan sektor-sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Tana

Toraja telah dipromosikan secara provoaktif sebagai sebuah tujuan wisata yang

mungkin paling membuat penasaran, yang dianggap lebih terpencil, alternatif

wisata yang masih lestari. Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tana

Toraja ditunjukkan pada peningkatan kemampuan untuk menggalakkan kegiatan

ekonomi yang melibatkan berbagai sektor. Kegiatan pariwisata diharapkan

mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan bagi pemerintah dan

masyarakat di daerah wisata serta penerimaan devisa bagi negara.

Pariwisata Tana Toraja memang memiliki daya tarik yang unik.

Peninggalan budaya yang sudah ada sejak zaman megalitikum, memberikan

warna dan makna tersendiri bagi siapa saja yang mengunjungi daerah ini.

Penduduk yang ramah, budaya yang asli dan lestari menjadikan Tana Toraja

menjadi salah satu dari 15 daerah tujuan wisata Indonesia sekaligus menjadi salah

lagi mengunjungi Tana TTToororaja. Salah satu cara yyyanaa g ditempuh oleh pemerintah

Kabupaten Tana Ta Ta Toraja yaitu pengembangan infrastuktururur dari segi akomodasi.

Tana Toraaajajaja adalah ikii onnn bubb dayayaa dadd n pn pn pararariwiwiwisiisatatata da ddi Pii rovinsi Sulawawawesi Selatan, hal

ini mmmerupakananan potensnsn i bii agi pppenene gegegembmbmbanana gagg n berbabaagggai kegegegiatan prooodud ksi dan

ekekekonomi di di di Ki Ki Kababa upatattenenen Tana Toraja.

Sebaaaggigian besar ddari luas wwillayah Kabuupapaten Tana TTTorajjja ma ma meere upakkkanaa

dadadatatatararr n ttiininggg i yang dikeliliningig oleh pepegunungganan sehingga sangat ppop tensnsnsiaiaial ul ul ntukkk

kekekegggiatananan sektor-s-sekektotor pertaninianan, p, eerkkebunnann, peternakakanan dan perriikikanananan.. T. Tannna

Torajaaa telah dipromosikakan sn sececarara pa prrovovoakkttif sf sebebagagai sebuah tujuan wwisata yyyanngg

muuungngngkkikin pn palalining mg embbuat penasaran, yang dianggapp llebibih th tererpepencncciil, a, a, allternaaatttifff

wisata yang masih lestari. PPennngegegembmm annngagagann kn kepariwisataan di Kabupaten TaTaTannna

ToToTorararajajj ditunjukkan pada peningkatan kemampuan untuk menggalakkannn kekekegigigiatatatan

ekekekonononomomomi yi yi yananang mg mg melelelibibibatatatkakakan bn bn berererbababagagagai sssekekektototor.r.r. KeKeKegigigiatatatananan papapariririwiwwisasasatatata ddidihahaharararapppkan

maaampmpmpu mu mu mememembububukakaka lalalappapangan kerjrjrja,aa meningkakakattktkan pendnddapapapata annn bababagigigi pepepemememeriririntah dan

masyarakat di daerah wisata sertaaa penerimaaaaan devisa bagi negara.

Pariwisata Tana Torajaa memangngng memiliki daya tarik yang unik.

Peninggalan budaya yang sudah adaa a sejak zaman megalitikum, memberikan

warna dan makna tersendiri bagi siapa saja yang mengunjungi daerah ini
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satu ikon pariwisata Indonesia tahun 2010. Pengelolaan potensi pariwisata di

daerah ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, hal ini tercermin dalam

arah kebijakan (visi) pemerintah bahwa tujuan utama pembangunan pariwisata

adalah menjadikan Tana Toraja sebagai destinasi kedua setelah Bali. Di sisi lain,

dukungan masyarakat Tana Toraja sangat positif memberikan respon

pengembangan pariwisata. Banyak masyarakat yang tergantung dari hasil

penjualan hasil karya budaya (kain tenun, ukiran). Sebagai daerah wisata yang

cukup terkenal, Kabupaten Tana Toraja memiliki 5 objek wisata unggulan yang

sangat potensial untuk dikembangkan, yaitu:

1. Panorama Buntu Burake: patung Yesus yang di bangun di ketinggian

1100 diatas permukaan laut.

2. Tongkonan Ke’Te’Kesu’: suatu desa wisata, dikenal karena adat dan

kehidupan tradisional masyarakat dapat ditemukan di kawasan ini.

Gambar 1.1 Panorama Buntu Burake

Sumber: Data Pribadi Februari 2016

arah kebijakan (visi) pememmeeeriintah bahwa tujuann utututama pembangunan pariwisata

adalah menjadikkananan Tana Toraja sebagai destinasi kedua ssetetetelah Bali. Di sisi lain,

dukungan masyarakaka at Tana ToToTorrar jajaja sasasangngngattt positif memmmbebb rikan respon

pengggeeembangannn pariwiww sata. Banyayayak mk mk masasasyayy rakat yyyaaang tererergagg ntung dddari hasil

pppenjualaaan hn hn hasasasiilil karyryryaa ba budaya (kain tetenun, ukiran). SeSeSebabb gai dddaeaeaerararah whh isatttaa ya ang

cukuuup tp tp terererkenaaall,l, Kabupaatet n Tana Torrajaja memiliki 55 objek wwwisisisata uuungngngggugulan yyanaa g

saangngngataa potetetensial untuk dikekemmbangkann, yyaitu:

11. Panorramama Ba untu BuBuraake: patunng Yg Yesus yangng didi bangun didd keeetititingngnggiananan

1100 diatas peermrmukukaaaan ln auaut.

2. Tongkonan Ke’Te’Kesuuu’: suuaaatu desa wisata, dikenal karena adat dan

kehidupan tradisional masyyyaarakat dapat ditemukan di kawasan ini.

Gammmbababar 1.111 PPPanoraamamama BuBuBuntntntu Bu Bu Burururakakakeee

SSSumber: DDaD ta Pribadi Februari 2016
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Gambar 1.2 Tongkonan Ke’Te’Kesu’

Sumber: Data Pribadi Februari 2016

3. Agro Pango-pango: pemandangan alam yang asri dan sejuk. Kawasan

ini ditumbuhi pohon pinus.

Gambar 1.3 Agro Pango-Pango
Sumber: Data Pribadi Februari 2016

Gambar 1r .2 Tongkonan Kn Ke’TeTeTe’Kesu’

Sumberr: DData Pribadidi Februari 20016116

33.3 Agro Po Pana go-pangoo: p: pemananddanganan aalam yangg asasriri ddan sejejjuku . KKKawawawasananan

ini ditumbuhhi pi pohohono ppinuuss.

Gambaaarrr 1.3 Agro Pango-Pango
SSSumuu ber::: Data Pribadi Februari 2016
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4. Air terjun Sarambu Assing

Gambar 1.4 Air terjun Sarmbu Assing

5. Dinding pahat Lemo: sebuah pekuburan khas Tana Toraja,

pemakaman berada di dinding bukit yang cukup tinggi dengan lubang-

lubang dan patung kayu bernama tao-tao di depannya sebagai

representasi orang yang sudah meninggal.

Gambar 1.5 Dinding pahat Lemo
Sumber: Data Pribadi Februari 2016

Sumber: Data Pribadi Februari 2016
GGambar 11.44 Air terrjujunn Sarmbu Assing

5. Dinding pahahat Lt Lemmo:: seebubuaah pepekukubburan khas Taaana Tororrajaaa,

pepemamakakamama bn ber dad da di dinding bukikitt yang cukukupup titingnggigi dedennngannn llul bangngng---

lubang ddan patung kg kg kayayayu bbbererernananama tao-ta do dii depannya sebbbagagagaaia

representasi orang yang suddah meninggal.

SSumumber: DData Prribibaadi Februari 22010166
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Masing-masing obyek wisata mimiliki ciri khas dan daya tarik tersendiri,

kuncinya adalah obyek wisata di Kabupaten Tana Toraja harus mendapatkan

perhatian dan penanganan yang serius oleh semua pihak karena Tana Toraja telah

dinominasikan sebagai salah satu dari 23 situs dalam daftar World Heritage

Culture oleh Unesco.1Dari tahun ke tahun jumlah wisatawan dari mancanegara

maupun nusantara mengalami peningkatan. Kenaikan jumlah wisatawan ini dapat

dilihat dari data mengenai jumlah wisatawan yang datang ke Tana Toraja dari

tahun 2009 sampai tahun 2013.

Gambar 1.6 Jumlah Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Tana Toraja
dirinci menurut negara asal, 2009-2013.

1http://www.tanatorajakab.go.id/id/content/potensi-pariwisata

Sumber: http://tatorkab.bps.go.id

perhatian dan penangananann yyyang serius oleh semuuua pa pa pihak karena Tana Toraja telah

dinominasikan ssebebebagai salah satu dari 23 situs dalam dm ddaftar World Heritage

Culture olelelehh Unescccooo.1DaDaDarir tahuuun kn ke te te tahahahununun juuumlmlmlahahah wisatawan dddaraa i mancanegara

maupuppuun nusantntntaraa a menenengalami pepp niningngngkakakatatatan.n.. Kenaikannn jujj mlahahah wisatawaaan inn ni dapat

dididilihat dddararari di di datata a mmenenengeg nai jumlah wwiisatawan yang dadadatatat ng kekeke TaTaTanann Toraaajajaj dari

tahun 2n 2n 20000009 samamampai tahunun 2013.

GGGamamambababar 1r 1r 1.6.6.6 JuJuJumlmlmlahah WiWiWisatawawawan Manananccacanegagagarrara yangngg bebeberkkkunununjujujungngng kekeke TaTaTannna TTToraja
dirinci menurururut negararara asal, 2009-2000131313...
Sumber: hhhttp://tatoororkab.bps.go.id
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Gambar 1.7 Jumlah Wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Tana Toraja
menurut bulan, 2009 – 2013

Hal ini dapat dilihat pada data dari Dinas Pariwisata peningkatan jumlah

wisatawan lima tahun tersebut. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara tertinggi

terjadi pada bulan Desember 2013 yaitu sebesar 11.349 jiwa, sedangkan jumlah

kunjungan wisatawan terendah terjadi pada bulan Oktober 2009 yaitu 67 jiwa.

Adanya potensi pariwisata yang terus meningkat, maka dibutuhkan fasilitas

pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan para wisatawan. Dengan adanya

pengadaan sarana dan prasarana pada kawasan wisata guna mempertahankan dan

mengembangkan kepariwisataan Tana Toraja. Oleh karena itu, kebutuhan tempat

persinggahan yang nyaman dan aman menjadi kebutuhan yang perlu untuk

dipertimbangkan.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Kabupaten Tana Toraja

merupakan salah satu daerah pariwisata yang cukup terkenal dimancanegara

dengan salah satu kelebihannya adalah budaya upacara adat dengan istilah Rambu

Sumber: http://tatorkab.bps.go.id

GGGamamambabb r 1.7.7.7 Jumlahh WiW satawan Nususantara yang beberkunjungngg ke TaTaTananana Toraja
menurut bululan, 2009 – 202013

Hal ini dapaat dt dililihat paadada daata daariri DDinas PParariwiwisisata peningkgkkatan jumlmllahahah

wiww sataaawwan lima tahun tersebebutu . JJuumlah kkununjujungngan wisatawan nusantataara tertrtrtiiinggggii

terjadaddii pi pada bulann DeDeDesesese bbmberer 20202013 yaitu sebebebesesesar 111111 33.3494949 jijij wa, sedananngkgkgkan jumlmlm ahahah

kukk njungan wisatawan terendah terjrjjadadadi pi pi pada bulan Oktober 2009 yaitu 6777 jijijiwawawa.

AdAdAdannyayaya popp tensi pariwisata yang terus meningkat, maka dibutuuuhkhkhkaan fafafasisisilililitas

pepependndndukuu ung yang dg ddapapapatatat memenuuhihihi kekekebububutututuhhhan para wa wwisisisataa awan. Dengagagan an an adddanya

pengadadadaaaaaan snn ararranananaa da dan prasarana pppada a kawwwasan wisata gunanaa memem mpmpmpererertatatahhhankan dan

mengembangkan kepariwisataann Tana Torajajaja. Oleh karena itu, kebutuhan tempat

persinggahan yang nyaman dannn aman mmmenjadi kebutuhan yang perlu untuk

dipertimbangkan.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Kabupaten Tana Toraja

Sumumber: http:://ttatorkab.bpbps.go.id
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Solo’ adalah upacara pemakaman dan Rambu Tuka’ adalah upacara atas rumah

adat yang baru direnovasi. Hal ini membuat Tana Toraja banyak dikunjungi

wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Di dalam

usaha meningkatkan dan mengembangkan kepariwisataan di daerah Tana Toraja,

ada 3 aspek yang dikembangkan antara lain:

1. Transportasi

2. Akomodasi

3. Fasilitas

Ketiga aspek tersebut merupakan aspek utama yang harus dikembangkan

untuk tercapainya pelayanan pariwisata di daerah Tana Toraja. Dengan

pembenahan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Tana Toraja di dalam

bidang akomodasi karena itu kiranya dipandang sangat perlu untuk membuat

sebuah akomodasi pariwisata yang mempunyai daya tarik tersendiri untuk

menarik kembali wisatawan mengunjungi lagi Tana Toraja.

Tabel 1.1 Data Hotel Bintang di Tana Toraja

Nama Hotel Hotel Bintang Alamat Kamar Tempat
Tidur

Rantepao Lodge
Hotel

Jl. Pao Rura, Poros Makale
Tana Toraja 25 28

Pantan Toraja Hotel Jl. Pongtiku No. 116,
Kabupaten Tana Toraja 48 96

Sahid Hotel Toraja Jl. Raya Gettengana No.1
Mengkendek, Tana Toraja 52 104

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tana Toraja, 2014

Pantan Toraja Hotel

wisatawan baik wisatawananan mancanegara maupun wn wn wisatawan nusantara. Di dalam

usaha meningkatttkakakan dan mengggembangkan kepariwisataan dn dn di daerah Tana Toraja,

ada 3 aspeeekkk yang dikkkembababangkan an an ntnn ararara la la laiaiain:n::

1. TTTrararansnsnspopp rtasi

2.2.2. AAAkomomomoddadasisi

3. FFFaasa ilitas

KKKetetigiga aa spek tersebutut mmerupaakaan asppekek utama yang hhararusu ddid kembmbmbananangkannn

untuk tercapainya pepelalayanan pn pariiwiisatata da i daeaerarah Th ana Toraajaja. Denggganann

pepp mbeenenahan yang akan didilalakukukakan Pemereriintatahh Daerah Tana Torajja di dddalammm

bidangngng akomodassi ki kkararareen iia itututu kikk ranya dipppananandadadang sasaangngngatata pep rlu untntukukuk membbbuuuattt

sess buah akomodasi pariwisata yannng mg mg mempunyai daya tarik tersendiri uuuntntntuuuk

mememenaariririk kk kk embali wisatawan mengunjungi lagi Tana Toraja.

TaTaTabebebel 1l 1l 1 11.1 DaDD ta HoHoHotetetel Bininntatatang dididi TaTaTananana ToToTorararajajj

25Jl. PPPao Rura, Poros Makale
Tannana Toraja

Rantepao Lodge
Hotel

Te
TKamarAlamatHotel BintannnggNama Hotel

JJJlll. Pongtiku No. 116,
Kabupaten Tana Toraja 48
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Tabel 1.2 Jumlah Hotel Bintang di Tana Toraja

Tahun Hotel Bintang Kamar Tempat Tidur

2009 3 123 126

2010 2 77 154

2011 2 77 154

2012 2 80 160

2013 2 80 160

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tana Toraja, 2014

Pada tabel 1.2 data jumlah hotel bintang pada tahun 2009 berjumlah 3 unit,

sedangkan pada tahun 2010 jumlahnya menurun menjadi 2 unit. Jumlah kamar

hotel bintang yang tersedia pada tahun 2013 sebanyak 80 kamar, sementara

jumlah tempat tidur yang tersedia pada hotel bintang sebanyak 160 tempat tidur.

Tabel 1.3 Rata-rata Lama Menginap Wisatawan pada Hotel Berbintang
November-Desember 2013 di Tana Toraja

Kelas/Bintang

Rata-Rata Lama Menginap Tamu (hari)

Total
Wisata Mancanegara Wisata Nusantara

November
2013

Desember
2013

November
2013

Desember
2013

Bintang 2 2,32 4,09 1,42 1,53 2,34
Bintang 3 2,78 1,63 1,88 1,31 1,9
Bintang 4 5,58 3,56 1,81 1,24 3,04
Rata-Rata 3,3 3,6 1,7 1,4 2,42

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Selatan No. 07/02/73/Th. X.

Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa wisatawan yang berwisata lama di

Kabupaten Tana Toraja lebih memilih tinggal di hotel bintang 4 memiliki rata-rata

menginap selama 3,04 hari, sedangkan wisatawan yang memilih tinggal di hotel

bintang 2 memiliki rata-rata menginap selama 2,34 hari, hotel bintang 3 memiliki

2010 222 77 154

2011 2 77 154

2012 2 888000 160

20101013 222 8000 1160

SSSumuu ber:: DiDiDinnas Pariwisata a dan Kebububudadadayayy an TaTaTananana ToToToraja, 2001014

PaPaPada tataabbeb l 1.2 dadatat jumlah hotetell bintang padada tahun 220000009 beeerjujujumlmm ah 3 uuuninn t,

sedadadangnn kann pn ada tahun 2001010 jumlahnynya menurunun menjadi 2 unititt. J.. umumumlalah kh kh kamaarar

hohohotttel bbiinintangg yayang tersediaa papada tahhun 2010133 sebanyak 880 k0 kammaaar, sssemememenene tara

jumlahhh tempat tidur yanang tg tere sediia pa padada hhototell bintanang sg sebebanyak 160 temmmpat tidurr.r.

TTaTabebel 1l 1.3.3 RaRatta-rat La Lama Menginap Wisatawan padda HoHotetel Bl Bererbbbintntntaaang
NoNoNovember-D-D-Desee ember 222010101333 di Tana Ta Ta Torororajajajaa

1,73,63,3Rata-Rata
3,041,241,813,565,58Bintang 4
1,9111 3,331111,881,632,78BBBini tangngg 333
2,341,5311 4,4,4222444,0,0,09992,3,3,3222BBBininintang 2

TTTotalDesemmbebeberrr
2020013313

November
202020131313

Desember
2013

November
202020131313

KKelelelasasas/Bintang
Wisata NusantaraWisata Mancanegara

Rata-Ratatata LaLaLamamm Menginap Tamu (hari)

1,4 2,42

Sumber: Berita Resmi Statistik PPrP ovinsi SSSulawesi Selatan No. 07/02/73/Th. X.

Pada tabel 1.4 dapat dilihatatat baaahhhwa wisatawan yang berwisata lama di

K b t T T j l bih ilih ti l di h t l bi t 4 iliki t t
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rata-rata menginap selama 1,9 hari. Menurut data statistik yang diperoleh dari

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, rata-rata lama menginap seluruh

tamu pada hotel berbintang di Tana Toraja mencapai 2,42 hari. Secara

keseluruhan, rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu domestik pada

Desember 2013 masing-masing yaitu 3,6 hari dan 1,4 hari.

Fungsi hotel bukan saja sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata

namun juga untuk tujuan lain seperti menjalankan kegiatan bisnis, mengadakan

seminar atau sekedar untuk mendapatkan ketenangan. Perhotelan memiliki peran

sebagai penggerak pembangunan daerah, perlu dikembangkan secara baik dan

benar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan asli

daerah, penyerapan tenaga kerja serta perluasan usaha. Hotel merupakan salah

satu jenis usaha yang menyiapkan pelayanan jasa bagi wisatawan.

Tabel 1.4 Tingkat Hunian Hotel di Tana Toraja tahun 2009-2013

Tahun Tingkat Hunian Perkembangan dalam %

2009 24.983 20%

2010 51.373 33%

2011 70.892 46%

2012 80.559 50%

2013 95.639 60%

Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Tana Toraja No. 07/02/73/Th. X.

Pada tahun 2011-2013 tingkat hunian hotel mengalami peningkatan karena

pada tahun 2011-2013 di Tana Toraja diadakan banyak event untuk menarik

tamu pada hotel berbintannng dg dg dii Tana TTTorororajajaja mencapai 2,42 hari. Secara

keseluruhan, rata-rratatataa lama menginap tamu asing dadadan tamu domestik pada

Desember 202001113 masing-masing yg yg yaiaiaituuu 3,,,6 h6 h6 hararari dddanaa 1,4 hari.

FFFungsi hotel bl bl bukukukananan saja sebagai tempaaat mt mt menenengigg nap untuk tututujujj an wisata

naaammmun juggga ua ua untntntukuu tujuuuananan lal in seperti mi enjalankkanann kekk giatananan bibibisnsnsnis, mennngagg dakan

seminananar ar ar atatatau sekekekede ar ununtuk mendapatktkan ketenangann. Perhohohotelan mmmemememilililiki pppere an

seeebababagaaaii pi ennngggerak pembbanangunan daaerrah, perlu ddiikembangkann secararara ba ba baik daaan

bebebenananar seehehiningggga dapat meniningngkatkann pendapapatatan masyarakatt, p, peene daapapapatatatan ann sliii

daerahh,,, penyerapan tn tenenaga kerrjaja serrta pererluuasan ussahaha.a. Hotel meruuupakan salalalahhh

satu jeeennis usaha yang menyiaiapkpkanan pep layananan jn jassa ba bagi wisatawan.

TaTaabebebel 1l 1l 1.4.4 TiTiTingnggkakat Ht HHunununian Hottotelelel di TaTaTanana ToToTorarajajaja tatatahuhuh n 2n 20009-2013

Tahun Tinngkgkgkaat Hunian Perkembangan dalamamam %%%

2009 24.983 220%0%0%

222010101000 5511.1.373737333 333333%%%

222010101111 770.89222 4446%6%6%

2012 80.555599 50%

2013 95.63999 60%

Sumber: Berita Resmi Statistikkk Kabupaaattten Tana Toraja No. 07/02/73/Th. X.

Pada tahun 2011-2013 tingkat ht ht hunian hotel mengalami peningkatan karena
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kunjungan wisatawan yang berkunjung. Dari tingkat hunian hotel tergolong tinggi

tentunya masih layak untuk menyediakan jasa hotel di Tana Toraja. Hal ini

dimaksudkan sebagai solusi akan permintaan kebutuhan hunian kamar hotel di

Tana Toraja yang masih tinggi.

Dari data-data diatas dapat disimpulkan kepariwisataan Tana Toraja setiap

tahun meningkat, Kabupaten Tana Toraja merupakan area strategis bagi

perencanaan dan pengembangan dalam sektor pariwisata. Sektor pariwisata

menjadi salah satu sumber pemasukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sektor pariwisata diharapkan dapat menyediakan pertumbuhan ekonomi bagi

daerah penerima wisatawan. Dalam usaha pengembangan pariwisata di Sulawesi

Selatan, pemerintah provinsi memprioritaskan pengembangan Daerah

TujuanWisata (DTW). Keberadaan resort hotel pada kawasan obyek wisata dirasa

cocok karena potensi alamnya juga sangat mendukung. Resort hotel diharapkan

dapat menampung aktivitas wisatawan di masa sekarang maupun yang akan

datang dan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, terutama potensi

alamnya yang berupa alam pegunungan.2

Keadaan wilayah yang masih alami dengan arsitektur tradisional yang

masih dipakai rumah penduduk di Tana Toraja, adat istiadat, perilaku masyarakat

membuat suasana kultural di kabupaten ini semakin terasa, membuat

meningkatnya wisatawan. Tujuan wisatawan yang memang untuk mencari

kenyamanan dan ketenangan dari segala kegiatan sehari-hari akan membuat para

wisatawan mencari tempat atau lokasi yang jauh dari kepenatan kegiatan. Untuk

2Palungan Ewith. Skripsi, Hotel Resort, Studi Kasus: Tana Toraja, Progam Studi Arsitektur
Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2015.

dimaksudkan sebagai solusi akakakaan permintataananan kebutuhan hunian kamar hotel di

Tana Toraja yang mamamasisih tinggi.

Dari dadadata-data diatas dapapapattt dididisiss mpmpmpulululkakk n knn epariwisataan Tn Tn Tana Toraja setiap

tahun mmeningkat, KKKabababupupupaten Tana Toraja mememerururupapapakan area sstrtrtrategis bagi

peeerrrencanaaaan dn dn dananan pengngngeemembab ngan daalal m sektor ppparaa iwisatatataaa. SeSeSektor paaarir wisata

menjjadadadi si si salalalah ssasatu suumbm er pemasukakan Pemerintah Ph rovivivinsnn i SSSulullawawawesesesi Sii elllataa an.

Seeektktktorrr paririiwwisata diharaapkpkan dapat mmenyediakkanan pertumbuhahaan enn kokokonononomi baagigg

dadadaerereraah ppepenenerir ma wisatawan.n. DaD lam uusaha peengngembangan pariwiwisasaatatt diii SuSuSulalalawesiii

Selatannn, pemerintntahah provininsii memempmpriooritaskan pn pengembangagaan DDaerararahhh

TujuannnWisata (DTW). Kebeberar dadaanan resort hohottell ppada kawasan obyek wwwisata ddidirassasa

cocoook kk kk karena p totennsisisi alalalamamamnynynya ja ja juga sangat mmmenenendududukukukungngng.. RResort hoteeelll dididiharapkpkpkananan

dad pat menampung aktivitas wisatattawawawananan di masa sekarang maupun yanggg akakakaana

dadadatatangngng dan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, teruutatatammama popopotetetennsi

alalalamamamnya yan bbg berupupupa aa aa alalalammm pegunnnununungagagan.n.n.222

KeKeKe ddadaan wn wn wiililayah yang mmmasih alaaammmi dengan arsisisitetetektkk ur tradaddisisisiioional yang

masih dipakai rumah penduduk dddi Tana Torrraja, adat istiadat, perilaku masyarakat

membuat suasana kultural didii kabupaaatten ini semakin terasa, membuat

meningkatnya wisatawan. Tujuannn wisssatawan yang memang untuk mencari

kenyamanan dan ketenangan dari segaala kegiatan sehari-hari akan membuat para
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memenuhi kebutuhan inilah maka berbagai fasilitas penginapan ditawarkan, salah

satunya yaitu resort hotel. Sesuai dengan namanya, maka lokasi resort hotel yang

berada di kawasan wisata memiliki nilai lebih karena wisatawan penghuni resort

dapat sekaligus menikmati fasilitas wisata/rekreasi yang ada di lokasi tersebut.

Sehingga keberadaan resort hotel tidak dapat terlepas dari kawasan wisata dimana

resort hotel itu berada. Menurut Brolin (1980) solusi desain arsitektural tidak

hanya menyelaraskan keberadaan bangunan yang lama dengan bangunan yang

baru, namun juga ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya sekitar.

Keunggulan lain yang dimiliki oleh resort hotel ini, dengan fasilitas

penginapan yaitu kenyamanan dan privasi terjaga, pelayanan yang baik, lokasi

yang menawarkan keunggulan panorama alam setempat. Resort yang juga sebagai

tempat peristirahatan bagi wisatawan dengan waktu tinggal lebih lama

dibandingkan hotel, membutuhkan ketenangan untuk bersantai dan menikmati

liburan dengan privasi yang lebih dengan pengalaman kultural. Resort hotel yang

dapat memberikan pengalaman kultural akan memberikan pengalaman meruang

yang berbeda dan lebih meninggalkan kesan pada wisatawan. Wujud pengalaman

kultural dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Ide/gagasan merupakan kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai,

norma-norma, peraturan yang bersifat abstrak yang berasal dari

pemikiran-pemikiran warga masyarakat.

2. Perilaku dan fisik merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu

tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (sistem sosial).

Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling

berada di kawasan wisata memememilililiikiki nilai lel bibibih khh arena wisatawan penghuni resort

dapat sekaligus meeenininikkkmati fasilitas wisata/rekreasi yananang agg da di lokasi tersebut.

Sehingga keebebeberadaan resort hotetetel titit dadadak dk dk dapapapataa teteterlr epas dari kawawawasas n wisata dimana

resort hhhotel itu beradadada.a.a. MeMM nurut Brolin (( 9199808080) s) s) solololusususii desain arsitititekee tural tidak

haaannnya mennnyeyeyelalalarararaskan kekekebbeberadaan bangn unan yangg lalalama deedengngngananan bangunnnanaa yang

baru, nnnamamamununun jugagaga ikut mmenjaga dan meelestarikan wariisas n bbudududaya a sekekkitititararar..

Keunununggulan lain yyang dimillikki oleh reesosort hotel ini,i dengggananan fasilitataas

pepepengngnginapppanan yayaitu kenyamananan dn an ppriivasi teerjajaga, pelayanan yayangngng baaaikikk, l, l, lokoo asiii

yang mmmenawarkan kekeununggg ulan papannoraamma alalamm setempmpatat.. RResort yangg jujj ga sebagagagai

tempattt peristirahatan bagigi wiwissatawan ddenngagan waktu tinggal lebih lllammama

dibaandndndinini gkan hhotetel,l,, mememembmbmbutututuhuhuhkan ketenangagagan un un untntntukukuk bebersantai danann mmmenikmmmaaatiii

lil buran dengan privasi yang lebih dddenenengagagannn pengalaman kultural. Resort hotelll yayayanngn

dadadapapapat mt mt memberikan pengalaman kultural akan memberikan pengalamamaman mn mn merereruauauang

yayayangngng be bbrb dded dda dan lelelebibibih mh mh meninggggalalalkakakan kn kn kesesesananan pada wiwiwisasasatatatawawan. WWWujjju pd penenengagagalalalaman

kulturururalalal didiibbbagigig mememenjnjnjadi 2, yaitu :

1. Ide/gagasan meruuupakan kummmpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai,

norma-norma, perrrata uran yaaanng bersifat abstrak yang berasal darir

pemikiran-pemikirannn warggga masyarakat.

2. Perilaku dan fisik mererupakan wujud kebudayaan sebagai suatu
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berinteraksi dengan lingkungannya sedangkan fisik merupakan hasil

dari aktivitas, perbuatan dan karya manusia berupa benda-benda

yang dapat dilihat, diraba dan didokumentasikan.

Dari pengertian diatas, wujud-wujud pengalaman kultural dapat dijabarkan

menjadi suatu perencanaan resort hotel. Hal ini membuktikan sebagai wilayah

dengan obyek wisata besar dan masih lekat dengan nilai-nilai kultural, maka Tana

Toraja memerlukan sebuah fasilitas hotel untuk mengakomodasi dan memenuhi

tuntutan tersebut. Melalui fungsinya sebagai hotel diharapkan dapat memberikan

rona kegiatan-kegiatan tertentu dan mengingatkan orang tentang kegiatan

berwisata di Tana Toraja.

1.1.2. Latar Belakang Permasalahan

Pada dasarnya pariwisata Toraja bertumpu pada budaya dan alam

lingkungannya. Budaya Toraja yang teraktualisasikan dalam pola kehidupan

masyarakat, adat-istiadat serta seni ukir mempunyai keunikan-keunikan yang

mengagumkan dan menarik untuk dilihat dan dinikmati. Para wisatawan ingin

melihat sesuatu yang jarang, unik dan indah, kebutuhan inilah yang mendorong

meningkatnya permintaan akan akomodasi yang baik menyebabkan semakin

berkembangnya industri perhotelan. Hotel-hotel banyak dibangun untuk

memenuhi permintaan tersebut, sehingga persaingan antar hotel-hotel yang ada

yang dapat dilihhhatatat dd, diiraba dan didididododokumentasikan.

Dari pengertiannn dddiatas, wujud-wujud pengalamannn kukk ltural dapat dijabarkan

menjadi suaaatututu perencanaan resosos rtrtrt hohh tetetelll. H. H. Hal inii i membuktikkkananan sebagai wilayah

dengannn obyek wisata ba ba besesesararar dan masih lekat dengagagan nn nn nilililaiaiai-nilai kulturalalal, m,, aka Tana

Toooraja meeemememerlrr ukukukan seebububu hahah fasilitas hhotel untuk mk mmenenengakomomomodadadasisisi dan mmemee enuhi

tuntututtananan teteterrrsebututut. Mellaalui fungsinya sebagai hotel ddihiharappkakakan ddapppatatat mememembm errriki an

rooonanana kkek giatatatan-kegiatan ttere tentu danan mengingagatktkan orang tttentangngng kegiataaan

bebeberwrwrwisatttaa da di Ti Tana Toraja.

1.1.2. Latar Belakang Permrmasasalalahan

PPadada da ddasasasararnynyya paa parariwisatatata Ta orajajajaaa berertututumpmpu pu pu padadada ba ba ududaaya dan alalalamamam

lililingnn kungannya. Budaya Toraja yangngg teraktualisasikan dalam pola kehihihidududupapapan

mamamasysysyaraa akkkatatat aa, adadadat-t-t-isisistititiadadadatat sesesertrtrta saa eni ukir mmmememempupupunynynyaiaiai kekekeunununikikikananan kk-keuunininikakakan yn yn yang

mmemengngngagagagumkan dn ddananan memenananarirrik uk uk untukk dididilililihhahat ddananan dididinininikmkmatatati.i.i. PaPP ra wisasasatatatawawawannn ingin

melihat sesuatu yang jarang, unikkk dan innndadd h, kebutuhan inilahhh yang mendorong

meningkatnya permintaan akannn akomodasssi yang baik menyebabkan semakin

berkembangnya industri perhottet lan. HHHotel-hotel banyak dibangun untuk

memenuhi permintaan tersebut, sehinnngggggaaa persaingan antar hotel-hotel yang ada
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semakin ketat. Hal ini menuntut hotel-hotel untuk meningkatkan pelayanan dan

menyajikan suatu yang khas dalam hotel mereka.3

Nilai-nilai budaya dalam wujudnya sebagai kompleks ide/gagasan, pada

arsitektur tradisional merupakan konsep perencanaan dan perancangan serta

konsep arsitektur tradisional. Toraja Heritage Hotel and Resort dan Ritz Carlton

Hotel di Bali yang mengangkat arsitektur tradisional. Resort tersebut memiliki

beberapa permasalahan yang sering muncul, yaitu:

Bagaimana pihak hotel dapat menarik pelanggan dan

mempertahankan mereka dengan cara memberikan kualitas pelayanan

terbaik agar para tamu puas terhadap layanan yang diberikan melalui

panataan ruang luar dan ruang dalam menggunakan arsitektur

tradisional yang akan menyatu dengan alam sekitar.

Kurangnya keterkaitan antara bangunan hotel dengan alam sekitar

dimana resort hotel yang membentuk lingkungan tersendiri dan

menutup diri dari lingkungan disekitarnya. Hal tersebut perlu

diminimalisir karena lingkungan alam dijadikan basis pengembangan

selain bangunan harus menyesuaikan diri dengan kondisi alam sekitar

sehingga dapat menarik wisatawan dan menimbulkan kesan tersendiri

bagi wisatawan yang akan berkunjung.

3Sulastiyono, Msi., Drs. Agus., Manajemen Penyelenggaraan Hotel, cetakan ketiga, Alfabeta, CV,
Bandung, 2002, Hal.90

Nilai-nilai budddaayaya dalam wujudnya sebagai ki ki komo pleks ide/gagasan, pada

arsitektur tradddisisisional merupakkkana konsep perencanaan dannn perancangan serta

konsep arararsitektur tradadadisssioioionann l. Tooorararajajaja HeHeH ririritaaagegee HoHoH tetetel al al andnn Resort dadaannn Ritz Carlton

Hootetetel di Baaalilili yayayangnn mengggananangkgkgkatat arsiteektur trtradadadisisisioioi nal. Reesososortrtrt tersebuttt mem miliki

bbbeberarar papapa pepepermasalalalahahanan yang sering mumuncul, yaitu:

BBBagaimana pihak hototel dapat menarik pep laaangngnggagagan dddaana

mempertahankakann mereka da dengan ccarara memberikan kuauaalill tas pppelelelayayayanannn

terbbaiaik ak agag r para ttammu ppuaas tererhahaddap layannanan yyang dibeerrir kan mn mn meelallluiuu

panataan ruuanang lg luauar dr dann ruuanng dg dalalam menggunakaannn arsitekekektuuur

trtradadisisioional yyang agg kan menyatu denggan alam sekikitatarr.

Kurangnya keterkaiiitatatannn anttararara ba ba bangunan hotel dengan alam seeekikikitatatarKK

dimana resort hotel yang membentuk lingkungan terseeendndndiririri di di dan

memenununutututup dp dp diririri dii dararari li li lininingkgkg ununungagagan dn dn disisisekekekitititarararnynynya..a. HaHaHal ttl terererssesebububut pt pt perlu

dididimimiminiimmamallisir karena laa ingkungagagannn alam dijadadadikikikan bababasisisis ps ps peeengegegemmbangan

selain bangunan haruuus menyesuuuaikan diri dengan kondisi alam sekitar

sehingga dapat menaaarik wisataawwaw n dan menimbulkan kesan tersendiri

bagi wisatawan yang aakakk n beeerkunjung.
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Berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam

membangun resort hotel, harmonisasi dengan alam sekitar perlu untuk

dipertahankan dengan pengolaan tata ruang luar dan ruang dalam. Proyek resort

hotel ini diperuntukkan bagi keluarga, perorangan yang sedang melakukan

perjalanan wisata atau menghadiri suatu acara. Hotel ini dilengkapi dengan

cottage-cottage yang lebih menawarkan privasi lebih. Intensitas arah bangunan

dibuat menghadap ke arah utara dimana dalam Arsitektur Tradisional Toraja akan

mengikat dalam pembangunan resort hotel ini. Pada umumnya wisatawan

berkunjung di Toraja untuk mengetahui bagaimana kebudayaan di Toraja, maka

dari itu resort hotel ini akan dirancang untuk memberikan pengalaman kultural

bagi para wisatawan yang ditawarkan pada ruang luar dan ruang dalam melalui

filosofi Aluk Todolo. Menurut W. Hunzieker (yoeti, 1994) bentuk perwujudan

dalam arsitektural dilandasi oleh faktor-faktor yang berkaitan guna memenuhi

permintaan yaitu, faktor daya tarik budaya, yang merupakan ciri khas dan

sekaligus sebagai daya tarik utama daerah tujuan wisata.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana wujud rancangan pengolahan tata ruang luar dan tata ruang

dalam pada Resort Hotel di Tana Toraja melalui studi filosofi Aluk

Todolo dengan pendekatan Arsitektur Tradisional Toraja?

dipertahankan dengan penenenggogolaan tata ruang luar dr dr danaa ruang dalam. Proyek resort

hotel ini diperunununtttukkan bagi keluarga, perorangan yananang sgg edang melakukan

perjalanannn wisata ataa au memm nghahahadididiriii sususuatatatu au acacac rarara. H.. otel ini ddilililenee gkapi dengan

cottagagage-cottagggeee yang lelebbib h menawawawarararkakakan pn pprivasi lebibibih.hh Inteeensnn itas arahahah bangunan

dididibuat mememengngnghahahadad p kkkee ae arah utara dimanan dalam Arsitekekktututur Tr radididisisisionononal Toraajajaja akan

mengggikikikatatat dalalalamm pembabangunan resoorrt hotel ini. P. ada uummmumnmnnyayaya wwiw satawwwan

beeerkrkrkunuu jungngng di Toraja untuukk mengetaahuui bagaimamanna kebudayaan didd ToToTorajajaja, m,, akkkaaa

dadadarrri ituu resortrt hohotel ini akan dn dirancaanng untutukk memberikan pn peengalalaaman kn kn kululultural

bagi ppapara wisatawan yyanang dg ditawwarrkakan ppaadaa ruangng luluaar dan ruang daaalam mellaaaluuui

fififilol soffifi Aluk Todolo. Menurutut W. Hunziekeker (r (yoy eti,, 1994) bentuk perwuwuwujudaaannn

dalam arsrsititekektututurararal dl dl dililanaandadadasisi oleheheh faktor-f-f-fakakaktor yr yr yanang bg bg berererkakakaitititanan guguna memenununuhhih

pepepermintaan yaitu, faktor daya tarik bkk udaya, yang merupakan ciri khahahas ds ddaaan

sesesekakakalililigugug s ss ssebebebagagagaiaiai dadadayayaya tataririk uk uk utatatamamm daerah tuuujujujuananan wiwwisasatatata.

1.2.2.2 RRRumumumusususananan MMMasasaalalalah

Bagaimana wujud rannnccangan peennngolahan tata ruang luar dan tata ruang

dalam pada Resort HHHotel di TaaTana Toraja melalui studi filosofi Aluk

Todolo dengan pendekatatatan Arrrssis tektur Tradisional Toraja?
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1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

Tujuan dari penekanan studi pada proyek Resort Hotel di Tana Toraja

adalah terwujudnya resort hotel dengan menitikberatkan aspek budaya

melalui suasana yang tenang dan sejuk dengan pengolahan tata ruang luar

dan tata ruang dalam berdasarkan filosofi Aluk Todolo.

1.3.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi

sasaran dalam merancang Resort Hotel di Tana Toraja. Sasaran tersebut,

yaitu:

Mengkaji teori tentang pengertian, fungsi, studi tipologi,

persyaratan, dan standar-standar perencanaan dan perancangan,

serta teori-teori lain mengenai resort hotel.

Peninjauan khusus mengenai wilayah (lokasi) perancangan resort

hotel dalam hal ini Kabupaten Tana Toraja.

Mencari teori-teori yang berhubungan dengan tata ruang luar dan

tata ruang dalam.

Mebuat analisis-analisis yang dipergunakan dalam perencanaan

dan perancangan resort hotel dengan menitikberatkan aspek

budaya melalui suasana yang tenang dan sejuk, dengan pengolahan

tata ruang luar dan tata ruang dalam berdasarkan filosofi Aluk

Todolo.

Tujuan dari penekannananan studi padda ppprororoyey k Resort Hotel di Tana Toraja

adalah terwwwujujujudnya resort hotel dengan menininitititikberatkan aspek budaya

melalaalulului suasana yang teeenananangngng daaan sn sn sejejejukkk dengan pengolllahahahan tata ruang luar

dan tata ruangngng dadadalalalam berdasarkan fifillosoofiff AlAlAlukukuk TTTodolo.

1..33.3.2. Sasssarararananan

UUUntntntuk mmem ncapapai tujuan tersseebut terdapat beb beraaapapapa hah l yl yyananang mgg ennnjaj di

sasasasarran dalam memerrancang Reesoort Hotel didi Tana Toraja... Sasarararananan tersebuuut,

yyayaititu:u

Menngkgkajaji ti eorii tet nntanng ppeengertiaan,n, fufungsi, stuudidd tipoloogigigi,

persyaratan, dad n sn standar-sstatanndarar perencanaan dan pperancananangannn,

sertrta ta tteoeoeoririri tt-teoeoeoririri lalalain mengenaii rereresososo trtrt hohohotetetell..

Peninjauan khusus mmmenenengegegenai wilayah (lokasi) perancangan rereresoosorrtr

hotel dalam hal ini Kabupaten Tana Toraja.

Mennncacacaririri tteori-teori yi yi yananang bg bg beeerhhubungannn dededengngngan tata ruannng lg lg luauauar dan

tttatatataa ruang dalam.

Mebuat analisis-aanalisis yannng dipergunakan dalam perencanaan

dan perancangan resort hhhotel dengan menitikberatkan aspek

budaya melalui suasaaanann yyayang tenang dan sejuk, dengan pengolahan

tata ruang luar dan tata ruang dalam berdasarkan filosofi Aluk
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Membuat konsep berdasarkan analisis data yang dilakukan

mengenai pengolahan tata ruang luar dan ruang dalam dengan

penekanan Arsitektur Tradisional Toraja sehingga dapat menarik

wisatawan/pengunjung untuk datang ke Resort Hotel di Tana

Toraja.

Membuat desain skematik berdasarkan konsep perencanaan dan

perancangan resort hotel.

1.4. Lingkup Studi

1.4.1. Ruang Lingkup Spasial

Secara administratif daerah perencanaan Resort hotel di Tana Toraja

terletak di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Letaknya yang

dekat dengan kawasan wisata kubur, air terjun dan panas bumi sangat

berpotensi untuk perencanaan sebuah resort hotel dan tanpa mengurangi

peraturan-peraturan mengenai tata guna lahan, RDTR, RTRW Kabupaten

Tana Toraja.

1.4.2. Ruang Lingkup Substansial

Perencanaan dan perancangan program Resort hotel di Tana Toraja

sebagai sebuah resort hotel yang terletak di daerah wisata yang dapat

memberikan fasilitas bagi wisatawan yang sedang berlibur yang aman dan

nyaman.

penekanan Arsrsrsititit kkektur Tradii isisionononalaa Toraja sehingga dapat menarik

wisaaatatatawan/pengunjung untuk datang kkkeee Resort Hotel di Tana

Toraja.

Membububuatatat dedd sain skematik be drdasssaaarkakakannn konsep perenenncanaan dan

pepeperancanananggagan resort hoteel.

1...4.4.4. LLiiingkkuupup Studi

1.1.1.4.4.4.111. RRRuaangng Lingkup Spaasisiala

Secara admmininisistrtratif dadaerraha peereenncaanaan ReResosortrt hotel di TTaT na Toraaa ajj

terletak di Kecamatatan Bn Bitittut ang KKababupupataten Tana Toraja. Letttaknyaaa yannnggg

ded kat dengagagan kn kn kaawawassananan wiw sata kubuuurr,r, aiaiai tr tr terererjujujun dn dn an panas bbbuuumi sannngagag ttt

berpotensi untuk perencanaaaananan sesesebbuah resort hotel dan tanpa mengggurururananangggi

pepeperaturan-peraturan mengenai tata guna lahan, RDTR, RTRWRWRW KaKaKabububupapapattten

Tana TTorajajaja..

1.4.2.2 RRRuau ngngng LiLiLinnngkup Substansisisial

Perencanaan dan perancccangan prooogram Resort hotel di Tana Toraja

sebagai sebuah resort hoootel yangg terletak di daerah wisata yang dapat

memberikan fasilitas bagi wwisii atawawawan yang sedang berlibur yang aman dan

nyaman
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1.4.3. Ruang Lingkup Temporal

Rancangan ini diharpkan akan dapat menjadi penyelesaian penekanan

studi untuk kurun waktu 25 tahun.

1.5. Pendekatan Studi

Penyelesaian pendekatan studi akan dilakukan dengan pendekatan filosofi

Aluk Todolo yang menjadi dasar penekanan desain Resort hotel di Tana

Toraja.

1.6. Metode Studi

1.6.1. Pola Prosedural

1.6.1.1.Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu

dengan cara melakukan pengumpulan data primer dan data

sekunder.

1. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan berkaitan dengan objek Resort

hotel seperti:

Data yang bersifat kualitatif meliputi kegiatan observasi

langsung pada objek Resort hotel berserta dokumentasi

menggunakan kamera digital dan wawancara terkait

dengan pencatatan hasil wawancara, antara lain: alamat,

tahun berdiri, struktur organisasi, fasilitas dalam Resort

hotel.

studi untuk kurun wakkktututu 22525 tahun.

1.5. Pendekatan Sn Sn Studi

Penyeyeyellesaian pendekataaan sn sn stututudidd akakakananan dilalalakukan dengan pppendekatan filosofi

AAAluk Todolooo yayayangngng menjadi dasar penekakkananan n dn dn deeesain Resort hohoh tel di Tana

Toorararajajaja...

1.6. MMMetetetododode Stuuudddi

1..6.6.6.111. Polaaa Prosedural

1.1.1.66.1.1.1.Metode Pengugumpm ulann DData

Metetodode pe pengummpulu ann ddatata ddilakukakan dn dengan duaa cara, yaiaiitututu

dengan caraa meelalakukan ppeengugummpulan data primererr dan datttaa

sekukundndndererer.

1. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan berkaitan dengan ooobjbjbjekekek ReReRessosort

hohohotetetelll seseseperti:

Data yananang bersifafafat kualitatif melellipipiputututi kegggiaiaiatatatann observasi

langsunnng pada objbjbjek Resort hotel berserta dokumentasi

mengguuunakan kaaamera digital dan wawancara terkait

dengan peeencn atttaaatan hasil wawancara, antara lain: alamat,

tahun berdiririi struktur organisasi fasilitas dalam Resort
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Data yang bersifat kuantitatif meliputi hasil wawancara

dengan Resort hotel seperti luas lahan dan bangunan

Resort hotel, jumlah pegawai, jumlah pengunjung.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari studi pustaka

yan ada seperti:

Data yang bersifat kualitatif buku atau acuan terkait

yaitu peraturan pemerintah tentang Resort hotel.

Data yang bersifat kuantitatif berdasarkan buku atau

acuan yang terkait yaitu studi identifikasi dasar

perancangan, studi perilaku, dan standar dimensi

ruangan yang menunjang kegiatan di Resort hotel.

1.6.1.2. Metode Analisis Data

Metode analisis data dibagi menjadi dua yaitu analisis penekanan

studi dan analisis programatik, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Programatik

Analisis Sistem Lingkungan

Menguraikan tentang analisis konteks kultural dan

analisis konteks fisikal.

Analisis Sistem Manusia

Menguraikan tentang sasaran-sasaran pemakai dan

persyaratan-persyaratan pemakai.

Reesososortrtrt hhotel, jumllalah ph ph pegawai, jumlah pengunjung.

2. DDDaatata Sekunder

Data sekundeeer yr yr yananng dddikikikumumumpupupulkan bersumber dr dr ari studi pustaka

yaan an an adadada seperti:

DData yang bbersifat kualililitatatatitt f bukukku aaatatatau acuannn terkait

yaitu peratuuraran pemerintah th tentanggg ReR sortrtrt hohohotetetelll.

DData yang bbersifat kuauanntitatif berdassaara kan bn bn bukuuku ataaauu

acuuanan yanng terkaiaitt yaitu studi iidedentntntifikkkasasasi di di dasarrr

perancncanngaan, ststuddi perililakaku,u, dan standnddar dimensnsnsi

ruanangagan yn yang mmenenunnjajang kegiatan di Resortt hotel.

1.1 6.1.2. MMetetetododode Ae Ae Anaalililisisisis Dss ata

Metode analisis datttaa da dibibibagi menjadi dua yaitu analisis peneeekakakanananan

studi dan analisis programatik, yaitu sebagai berikukukut:t:t:

1.1.1. AAAnalisis Prooogrgrgramamamatatatikikik

Anaalilil sis Sistetetem Lingkungan

Meenguraikan tentang analisis konteks kultural dan

analllisii is konteeeks fisikal.

Analisisisis Siisistem Manusia

Menguraikan tentang sasaran sasaran pemakai dan
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Analisis Pemilihan Lokasi dan Tapak

Menguraikan tentang analisis pemilihan lokasi,

analisis pemilihan tapak, dan kondisi tapak terpilih.

1.6.1.3.Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan pada landasan konseptual tersebut

adalah dengan membuat konklusif deduktif yaitu dengan

menyimpulkan hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Kesimpulan

ini sebagai landasan konseptual perencanaan dengan tujuan untuk

menguraikan hasil terakhir dalam bentuk gambar perancangan

yang menerapkan hasil analisis programatik dan penekanan studi.

1.7. Keaslian Penulisan

Beberapa laporan penulisan terkait dengan Resort hotel yang telah

dilakukan berupa:

Judul : Resort hotel dengan konsep universal desain di

Pantai Krakal Yogyakarta

Jenis laporan : Skripsi

Penulis : Hanum Suryo Ani

Instansi :Program Studi Arsitektur,

Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Tahun : 2010

Isi :

Penulisan ini membahas tentang Resort hotel dengan konsep universal

desain di Pantai Krakal sebagai sarana akomodasi penunjang kegiatan

ananan llalisis pemilililihahahan tnn apak, dan kondisi tapak terpilih.

1.6.1.3.Mettododode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikananan kekekesiss mpmpmpulululanaa papapada landasan kokokonseptual tersebut

adalahhh dededennngan membuat kkkonklklklusususififif deduktif yaaaiti u dengan

mememenyimmmpupupullklkan hal-hal yyang bersifaf t ut ut umumm m kkke ke ke khuhuhususs s. Kesisisimpulan

ininniii sebagagai landasan koonseptual perencncanaann dn engaaan tn tn tujujujuauu n uuuntnn uk

menguraikakan hn asil terarakhir dalam bm entuk gammmbabb r ppperereraaancangaanan

yang menerapkpkana hasil al analisis ps prrogramatik dan pn penenekekekanananan stststudududi.

1.7. KKKeaslian Pennululisisana

Beberapa laporan pep nunulil san terrkakaiit dedengan Resort hotel yangg telaahh

dilakukukukkakan berupa:

Judul : Resortrtrt hohohottel dengan konsep universal desain dddii

Pantai Krakal Yogyakarta

JeJ inis lapapaporororananan : SSkrkrkripipipsisisi

Peenununulililiss : Haaanunn m Surrryyyo Ani

Instansi :Prrrogram Studddi Arsitektur,

Faaakukk ltas Teekkknik, Universitas Diponegoro

Tahun : 201000

Isi :
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wisata yang mampu menyediakan kelengkapan fasilitas dengan

memanfaatkan potensi alam yang ada juga mampu memberi

kenyamanan yang sama bagi semua orang.

Judul : Hotel Wisata di Kabupaten Kerinci

Jenis laporan : Skripsi

Instansi : Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik,

Universitas

Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2014

Isi :

Penulisan ini membahas tentang Hotel Wisata di Kabupaten Kerinci

menggunakan konsep yang bernuansa kepariwisatawan daerah tersebut

melalui tatanan bangunan dan fasilitas-fasilitas berbintang empat

sehingga menarik pengunjung untuk datang ke objek-objek pariwisata

Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Judul : Hotel Resort di Parangtritis

Jenis laporan : Skripsi

Instansi : Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2014

kenyamanan yanggg sasasamma bagi semumumua oa oa rang.

Judul : Hotel Wisata di Kabupateteten Knn erinci

JJenenenis laporan : SkSS ririripspspsi

Instansi : Program Studddi Ai Ai Arrsr itititektur, Fakuultltltas Teknik,

UnUnUniviviveeersitas

Atma JaJaya Yogyakartaa

TTTahun : 2014

IsIsii ::

Penulisaan in inini membbahhasa tenntanang Hg otel WiWisasatata di Kabupappaten Kerinnnccci

menggunakan kkononsep yp yang berrnunuannsasa kepariwisatawan daeeerah terrrsssebuuutt

melal llui ti ttatatatanananananan bababangn unan dan fffasasasilililitititasasas-f-f-fasasa ililiitas berbininntatatang emmmpapapattt

sehingga menarik penguuunjnjnjunnngg ug ntuk datang ke objek-objek pariwwwiisisatatata

Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

JJ dud lul : HHHotototelelel ReReResososortrtrt di Parangnggtrtrtritititisiis

Jenennisisis lalalaporan : Skkkririr psi

Instansi : Prrrogram Studddi Arsitektur, Fakultas Teknik

Unnniversitas AAAtma Jaya Yogyakarta

Tahun : 201444
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Isi :

Penulisan ini membahas tentang Hotel Resort di Pantai Paragtritis

merupakan salah satu sarana akomodasi yang berlokasi di kawasan

yang berpotensi wisata yang memiliki keunggulan panorama alam

serta obyek wisata setempat. Keberadaan hotel resort ini ditujukan

untuk wisatawan yang tidak hanya ingin berlibur, tetapi juga untuk

beristirahat dan berekreasi dari kejenuhan atas aktivitas dan rutinitas

sehari-hari manusia yang padat.

Dari penelitian yang sudah dilakukan di atas belum ada yang menulis

mengenai RESORT HOTEL DI TANA TORAJA, STUDI FILOSOFI ALUK

TODOLO DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR TRADISIONAL

TORAJA sehingga penulisan ini bersifat asli.

1.8. Sistematika

Sistematika pembahasan dan penyusunan Landasan Program Perencanaan

dan Perancangan Arsitektur ini terbagi atas beberapa bagian yang dijabarkan

sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah,

tujuan dan sasaran, lingkup studi, metode dan sistematika.

BAB II Tinjauan Teori

Bab ini berisi tentang pengertian resort hotel, pengertian filosofi

aluk todolo.

merupakan salah sasasattutu sarana akakakomomomodasi yang berlokasi di kawasan

yang beeerprprpotensi wisata yang memiliki kekekeununu ggulan panorama alam

seseserrta obyek wisata sesesetetet mpmpmpatatat. K. K. Kebberee adaan hotel rereesoss rt ini ditujukan

untuk wisisisatatatawawawaaan yang tidak hanya ninngigigin bn bn berlibur, tetapipipi juga untuk

bebeberirr stststiiirahat dadadan bn erekreasi di ari kejenuhuhuhananan atas akakaktititivivivitat s dan rurr tinitas

sehaaaririri-hari mmanusia yang papadat.

Daaarriri penelitian yaangng sudah ddilakukan didi atas belum adadada yaaangngng mememenuliiiss

mememengennnaia RERESOSORT HOTELL DDI TAANNA TOORRAJA, STUDIDI FFILOOOSOSS FIFIFI ALALA UK

TODOOOLLO DENGANAN PEP NDDEKEKATATANAN ARRSISITETEKTUR TRAAADISIONANANALLL

TOTOTORAAAJA sehingga penulisan iinini bersifat aslii.

1.8. Sistematika

Sistematika pembahasan dan penyusunan Landasan Program Perererencccanannaaaan

dadadan Pn Pn Perererananancacacangngngananan ArArArsisisitetetektktkturuur ininini ti ti terererbagigigi atatatasasas bebebebebeberaraapapapa bababagigigiananan yayayangngng dididijajajabababarkan

sebababagagagai bi bi berererikikikututut:::

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraiaiaikan tentaannng latar belakang, rumusan masalah,

tujuan dan sasaran, lllini gkupupup studi, metode dan sistematika.

BAB II Tinjauan Teori
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BAB III Tinjauan Lokasi dan Potensi

Berisi tentang letak alternatif tapak dan potensi-potensi wilayah

pengembangan pariwisata, tinjauan umum Kabupaten Tana Toraja,

potensi Resort hotel di Tana Toraja. Hal ini untuk mendapatkan

masalah yang akan dikaji dan untuk mendukung perencanaan dan

perancangan Resort hotel di Tana Toraja.

BAB IV Tinjauan Teori dan Arsitektural Resort hotel

Berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Resort hotel dan

permasalahan yang diperoleh dari sumber pustaka tertentu dan

mengenai landasan teoritikal yang akan dipergunakan di dalam

analisis.

BAB V Analisis Perencanaan dan Perancangan

Berisi tentang analisis programatik dan analisis penekanan desain

pada Resort Hotel di Tana Toraja.

BAB VI Konsep Perencanaan dan Perancangan

Berisi tentang konsep perencanaan programatik yang mencakup

persyaratan-persyaratan perencanaan, konsep lokasi dan tapak serta

konsep perencanaan tapak.

Berisi tentang lettakakak aalalteteternrnrnatata if tapak dan potensi-potensi wilayah

pengemmmbababangan pariwisata, tinjauan umumumum Kabupaten Tana Toraja,

pppotensi Resort hohh tel di Tana Toraja. Hal ini ui ui ntuk mendapatkan

masalalalah yh yh yananang akakaan dn dn dikikikajajaji dddanaa unununtututuk mk mk menene dukung peeererer ncanaan dan

pepeperancangaannn ReReResosort hotetel didi TaTananana ToTT raja.

BAAAB IB IB IV TV TV Tiininjauaan Tn eori dan AArrsitektural Reesosort hootetetel

Berisi tentanang hg al-hall yang berkrkaaitan dengan ReReResortrtrt hohohotetetell dannn

pepermr asalahan yayang ddipeeroleeh dh dari sumber pr puustakaa terttenenentututu daann

mengennaiai lalandn asana teteorrittikikalal yayangng akakan dipergunakaaan di daaalalalammm

analisiss..

BAB V Analisis Perencannnaaaaaan dn dn ananan PPPerancangan

Berisi tentang agg nalisis programatik dan analisis pppenenenekekekanananan dededesssain

padadada ReReResort Hotel dl dl di Ti Ti Tanananaa Ta Torajjja.

BAB VI Konsep Perencanananaan dan Pn PPerancangan

Berisi tentang kononnsep perenenencanaan programatik yang mencakup

persyaratan-persyaraaatatt n pppeeerencanaan, konsep lokasi dan tapak serta

konsep perencanaan tapppak.


