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TINJAUANTINJAUANTINJAUANTINJAUAN TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG PARIWISATAPARIWISATAPARIWISATAPARIWISATA dandandandan HOTELHOTELHOTELHOTELRESORTRESORTRESORTRESORT

2.12.12.12.1 PARIWISATAPARIWISATAPARIWISATAPARIWISATA

2.1.1 Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan bersantai dengan memanfaatkan waktu

luang yang ada dengan melakukan suatu kegiatan perjalanan rekreasi bersama

keluarga atau sendiri. Perjalanan wisata biasanya dilakukan pada saat seseorang

tidak melakukan aktivitas rutin yang selama ini dilakukan. Kegiatan berwisata

terdiri dari tiga unsur yaitu wisatawan daerah atau tempat melakukan wisata dan

waktu perjalanan dan tinggal di tempat wisata. Pariwisata adalah segala sesuatu

yang berhubungan dengan wisata (termasuk pengusaha objek dan daya tarik

wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut).

Menurut UU Kepariwisataan No 9 tahun 1990, wisata adalah kegiatan

perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela

serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik. Wisatawan adalah

orang yang melakukan kegiatan wisata. Kepariwisataan adalah segala sesuatu

yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Kawasan pariwisata

adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk

memenuhi kebutuhan pariwisata.

2.1.2 Macam-Macam Pariwisata

Macam dan bentuk pariwisata menurut maksud dan tujuannya ada beberapa

macam:1

1 Wahab, Salah.Manajemen Kepariwisataan. Jakarta: Pradnya Paramita. 1996. Hal.6.
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�Pleasure Tourism

Pariwisata untuk menikmati suasana segar mengendorkan ketegangan

saraf, menikmati keindahan alam.

�Recreation Tourism

Pariwisata yang memanfaatkan hari-hari libur untuk beristirahat dan

memulihkan kesehatan jasmani dan rohani.

� Sport Tourism

Kegiatan menonton big sport event maupun untuk berlatih dan

mempraktekkan sendiri.

�Culture Tourism

Pariwisata yang berkaitan dengan kebudayaan.

2.1.3 Unsur-Unsur Dalam Pariwisata

Unsur-unsur yang terlibat dalam industri pariwisata meliputi hal-hal sebagai

berikut: 2

� Akomodasi, tempat bagi seseorang untuk tinggal sementara.

� Jasa boga atau restoran, industri usaha jasa yang bergerak dalam bidang

angkutan laut dan udara.

� Atraksi wisata, kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan

atau pengunjung.

2 Pendit, Nyoman S. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: Pradnya paramita. 1994.
Hal.9
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� Cinderamata (Souvenir), benda yang dijadikan kenang-kenangan dibawa

oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asal.

� Biro perjalanan, badan usaha pelayanan semua proses perjalanan

seseorang dari berangkat hingga kembali.

2.22.22.22.2 WisatawanWisatawanWisatawanWisatawan

Pariwisata ada karena adanya wisatawan, wisatawan pada intinya adalah

orang yang melakukan perjalanan wisata. Wisatawan melakukan perjalanan

wisata dimotifasi oleh beberapa hal. McIntosh (1977) dan Murphy (1985, cf

sharpley, 1994) mengelompokkan motivasi wisatawan menjadi empat kelompok

besar yaitu:

1. Physiological motivation (Motivasi yang bersifat fisik)

Merupakan perjalanan wisata yang bertujuan untuk relaksasi, kesehatan,

kenyamanan, berolah raga, dan bersantai.

2. Cultural Motivation (Motivasi budaya)

Keinginan untuk mengetahui budaya, adat istiadat, tradisi dan kesenian

daerah lain.

3. Social Motivation (Motivasi yang bersifat sosial)

Melakukan perjalanan untuk menemui teman, keluarga, melakukan ziarah,

dan menemui rekan kerja.

4. Fantasy Motivation ( Motivasi karena fantasi)

Adanya fantasi bahwa di daerah lain seseorang akan bisa lepas dari

rutinitas keseharian yang membosankan dan yang memberikan kepuasan

psikologis.
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2.32.32.32.3 TinjauanTinjauanTinjauanTinjauan UmumUmumUmumUmumHotelHotelHotelHotel

2.3.1 Pengertian Hotel

Menurut Badan Pusat Statistik (2005), hotel adalah suatu usaha yang

menggunakan bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus,

untuk setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan

menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran.

Menurut beberapa pengertian, hotel didefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut Dirjen Pariwisata – Depparpostel

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian

atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan

minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.

2. Menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. No. PM 10/PW-

301/Phb. 77, tanggal 12 Desember 1977

Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial.

Disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan,

berikut makan dan minum.

2.3.2 Pengelompokan Hotel

Aktifitas yang diwadahi dalam sebuah hotel pada dasarnya sama, akan

tetapi setiap hotel memiliki keunikan rancangan yang berbeda-beda. Beberapa

pengelompokan hotel yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang yaitu

tujuan kedatangan tamu, lama tamu menginap, jumlah kamar, dan lokasi.

a. Pengelompokan Hotel Menurut Tujuan Kedatangan Tamu.

• Business Hotel

Merupakan hotel yang dirancang dengan tujuan memberi fasilitas

untuk melakukan bisnis.
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• Pleasure Hotel

Merupakan hotel yang sebagian fasilitasnya ditunjukan untuk

memberi fasilitas kepada pengunjung untuk berekreasi.

• Country Hotel

Merupakan hotel khusus untuk tamu antarnegara. Pemilihan lokasi

ditentukan oleh beberapa pertimbangan khusus, seperti keamanan

dan keselamatan pengunjung. Maka, lokasi hotel ini dipilihkan di

area pusat kota agar dekat dari pusat pemerintahan suatu negara atau

tempat yang memiliki nilai lebih pada lokasinya.

• Sport Hotel

Merupakan hotel yang fasilitasnya dirancang untuk melayani

pengunjung dengan tujuan berolahraga. Hotel ini memiliki fasilitas

yang hampir serupa dengan pleasure hotel tetapi memiliki fasilitas

olah raga yang lebih lengkap.

b. Pengelompokan Hotel Menurut Lama Tamu Menginap

• Transit Hotel

Hotel yang memiliki waktu inap yang tidak lama (harian). Hotel ini

memiliki fasilitas yang dapat memberikan layanan kepada konsumen

dalam waktu singkat, contohnya laundry, restoran dan agen

perjalanan.

• Semiresidental Hotel

Hotel dengan rata-rata waktu inap yang cukup lama (mingguan).

Rancangan hotel ini perlu dilengkapi dengan berbagai aktivitas,

seperti fasilitas kebugaran (spa, jogging track, kolam renang) dan

fasilitas rekreasi (restoran, taman bermain, persewaan kendaraan dan

lain-lain)
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• Residential Hotel

Merupakan hotel yang memiliki waktu kunjungan yang paling lama

(bulanan). Pada jenis ini kenyamanan dan keamanan harus selalu

diperhatikan. Rancangan hotel ini perlu dilengkapi dengan berbagai

layanan fasilitas yang serupa dengan kehidupan sehari-hari, seperti

fasilitas belanja, kebugaran, dan rekreasi.

c. Pengelompokan Hotel Menurut Jumlah Kamar

• Small Hotel

Merupakan hotel yang memiliki jumlah kamar yang kecil (maksimal

25 kamar), biasanya terletak di daerah dengan angka kunjungan

rendah.

• Medium Hotel

Merupakan hotel yang memiliki jumlah kamar yang sedang (sekitar

29-299 kamar), biasanya terletak di daerah dengan angka kunjungan

sedang.

• Large Hotel

Merupakan hotel yang memiliki jumlah kamar yang besar (minimum

300 kamar), biasanya terletak di daerah dengan angka kunjungan

tinggi.

d. Pengelompokan Hotel Menurut Lokasi

• City Hotel

Hotel yang terletak di pusat kota dan biasanya pengunjung datang

dengan tujuan bisnis atau dinas.
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• Down Town Hotel

Hotel yang berlokasi di dekat pusat perdagangan dan perbelanjaan.

Hotel ini sering menjadi sasaran pengunjung yang ingin berwisata

belanja atau menjalin relasi dagang.

• Suburban Hotel/Motel

Hotel yang berlokasi di pinggir kota dengan pengunjung dengan

tujuan untuk transit dengan waktu yang singkat. Pengunjung yang

memiliki tingkat bepergian yang tinggi menggemari hotel jenis ini

dengan pertimbangan efisien waktu.

• Resort Hotel

Merupakan hotel yang dibangun di tempat wisata, tujuan jenis hotel

ini yaitu sebagai fasilitas akomodasi dari suatu aktivitas wisata.

2.3.3 Klasifikasi Hotel Berbintang

Klasifikasi hotel berbintang adalah suatu sistem pengelompokan hotel-hotel

kedalam berbagai kelas atau tingkatan, berdasarkan ukuran penilaian tertentu.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang usaha dan

klasifikasi hotel, ditetapkan bahwa penilaian klasifikasi hotel secara minimum

didasarkan pada:

• Jumlah Kamar

•Fasilitas

•Peralatan yang tersedia

•Mutu Pelayanan

Berdasarkan pada penilaian tersebut, hotel-hotel di indonesia kemudian

digolongkan ke dalam 5 (lima) kelas hotel, yaitu:
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•Hotel Bintang 1 (*)

•Hotel Bintang 2 (**)

•Hotel Bintang 3 (***)

•Hotel Bintang 4 (****)

•Hotel Bintang 5 (*****)

Tabel 2.1

Perbedaan Jenis Fasilitas yang ada pada hotel berbintang

NoNoNoNo JenisJenisJenisJenis
FasilitasFasilitasFasilitasFasilitas

JenisJenisJenisJenis HotelHotelHotelHotel

BintangBintangBintangBintang
1111

BintangBintangBintangBintang
2222

BintangBintangBintangBintang
3333

BintangBintangBintangBintang
4444

BintangBintangBintangBintang
5555

1. Kamar tidur
dan km/wc

Min 10
kamar

Min 15
kamar

Min 30
kamar

Min 50
kamar

Min 100
kamar

2. Ruang
makan/Rest
oran

Perlu
min 1 bh

Perlu
min 1 bh

Wajib
min 1 bh

Wajib
min 1 bh

Wajib
min 1 bh

3. Function
Room

- - Wajib
min 1 bh

Wajib
min 1 bh

Wajib
min 1 bh

- - Dianjurk
an
prefuncti
on room

Perlu
prefuncti
on room

Perlu
prefuncti
on room

4 Rekreasi/ol
ahraga

- - Perlu
kolam
renang

Wajib
kolam
renang

Wajib
kolam
renang

5. Ruang yang
disewakan

- - Perlu 1
ruang

Wajib 3
ruang

Wajib 3
ruang

6. Lounge - - Wajib Wajib Wajib
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7. Taman Dianjurk
an

Dianjurk
an

Perlu Perlu Perlu

Sumber : Katalog Pariwisata di Yogyakarta, Dinas Pariwisata, DIY

2.3.4 Struktur Organisasi Usaha Hotel

Skema 2.1 Struktur Organisasi Hotel Menengah

Sumber data: Hotel Management (Richard Komar)

2.42.42.42.4 HotelHotelHotelHotel ResorResorResorResor

2.4.1 Pengertian Hotel Resor

Hotel resor merupakan hotel yang terletak di kawasan wisata. Pada

umumnya hotel resor terletak cukup jauh dari pusat kota sekaligus difungsikan

sebagai tempat peristirahatan dan menyediakan fasilitas untuk berlibur, rekreasi

dan olah raga. Hotel Resor adalah tempat wisata atau rekreasi yang sering

dikunjungi orang dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menikmati potensi alamnya.

Selain itu Hotel Resor juga merupakan tempat menginap yang dilengkapi dengan

fasilitas khusus, di antaranya untuk kegiatan bersantai dan berolahraga seperti

tenis, golf, spa, tracking, dan jogging.

2.4.2 Faktor Penyebab Timbulnya Resort Hotel
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Sesuai dengan tujuan Hotel Resor sebagai sarana menginap dan rekreasi

juga beristirahat maka Hotel Resor muncul karena adanya beberapa faktor sebagai

berikut:

1. Berkurangnya waktu untuk istirahat

Bagi masyarakat kota yang memiliki aktivitas dan pekerjaan sehari-hari

yang sangat padat menyebabkan kurangnya waktu untuk dapat

beristirahat dengan tenang, sehingga pada saat-saat tertentu ketenangan

menjadi sesuatu hal yang sangat penting.

2. Kebutuhan manusia akan rekreasi

Pada umumnya manusia cenderung membutuhkan rekreasi sebagai salah

satu cara untuk dapat bersantai dan menghilangkan kejenuhan yang

diakibatkan dari aktivitas mereka.

3. Kesehatan

Gejala-gejala stress dapat timbul akibat pekerjaan yang melelahkan

sehingga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Untuk dapat

memulihkan kesehatan, para pekerja maupun para manulamembutuhkan

kesegaran jiwa dan raga yang dapat diperoleh di tempat berhawa sejuk

dan memiliki pemandangan indah disertai dengan akomodasi penginapan

sebagai sarana peristirahatan.

4. Keinginan menikmati potensi alam

Keberadaan potensi alam yang indah dan sejuk sangat sulit didapatkan

didaerah perkotaan yang cenderung penuh sesak dan memiliki tingkat

polusi udara yang tinggi. Oleh sebab itu, keinginan masyarakat perkotaan

untuk menikmati potensi alam menjadi permasalahan., hotel resor

menawarkan pemandangan yang indah dan sejuk sehingga dapat

dinikmati oleh pengunjung atau pengguna hotel tersebut.
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2.4.3 Karakteristik Hotel Resor

Ada beberapa karakteristik hotel resor yang dapat dibedakan dari jenis hotel

lain, yaitu:

a. Lokasi

Hotel resor pada umumnya berada di tempat-tempat dengan

pemandangan indah, pegunungan, tepi pantai, dan sebagainya, yang tidak

dirusak oleh keramaian kota, lalu lintas yang padat dan bising, “hutan

beton”, dan polusi perkotaan. Pada hotel resor, kedekatan dengan atraksi

utama dan berhubungan dengan kegiatan rekreasi merupakan tujuan

utama pasar dan akan berpengaruh pada harganya.

b. Fasilitas

Adanya fasilitas pokok maupun fasilitas penunjang, seperti fasilitas

rekreasi indoor dan outdoor, dapat meningkatkan kepuasan pengunjung.

Fasilitas pokok adalah ruang tidur sebagai area privasi. Fasilitas rekreasi

indoor dapat berupa ruang publik seperti restoran, lounge, dan ballroom.

Sedangkan fasilitas rekreasi outdoor meliputi kolam renang, lapangan

tennis, dan penataan landscape.

c. Arsitektur dan suasana

Wisatawan pengguna hotel resor cenderung memilih suasana yang

nyaman dengan arsitektur yang mendukung tingkat kenyamanan dengan

tidak meninggalkan citra bernuansa etnik.

d. Segmen Pasar

Sasaran yang ingin dijangkau oleh para wisatawan atau pengunjung

adalah berlibur, bersenang-senang, menikmati pemandangan alam, pantai,

gunung, dan tempat-tempat lainnya yang memiliki panorama yang indah.

2.4.4 Jenis-jenis Hotel Resor
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Jenis-jenis hotel resor berdasarkan lokasi dan fasilitasnya adalah3:

a. Beach Resort Hotel

Beach Resort hotel merupakan hotel yang mengutamakan potensi alam

pantai dan laut sebagai daya tarik. Menyelami kebudayaan masyarakat

sekitar, bergabung dengan berbagai kegiatan masyarakat, meninggalkan

gaya hidup modern dan larut dalam kehidupan masyarakat pedesaan

merupakan kegiatan yang menjadi fokus utama.

Gambar 2.1 lili beach resort hotel

Sumber: http://www.allinclusivemaldives.com/2011/02/02/lily-beach-
resort

b. Village Resort Hotel

Village Resort Hotel menekankan pada lokasi yang mempunyai

keunikan kultural dan tema etnik lokal sebagai daya tarik. Menyelami

kebudayaan masyarakat sekitar, bergabung dengan berbagai kegiatan

masyarakat, meninggalkan gaya hidup moderndan larut dalam

kehidupan masyarakat pedesaan merupakan kegiatan yang menjadi

fokus utama.

3 Resort Hotel, http://www.studioarsitektur-uh.tripod.com, kamis, 21 juli 2011, 13:34
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Gbr 2.2 Village resort hotel
sumber: www.google.com

c. Marina Resort Hotel

Marina Resort Hotel hampir menyerupai beach resort hotel tetapi

lebih tertuju bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus terhadap

olah raga dan kegiatan yang berhubungan dengan air. Penyediaan

fasilitas yang berhubungan dengan aktivitas tersebut sangat

diutamakan.

Gambar 2.3 Marina Resort Hotel

Sumber: www.google.com

d. Mountain Resort Hotel
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Mountain Resort Hotel merupakan hotel yang berada di daerah

pegunungan yang mempunyai pemandangan indah, potensi wisata

alam, serta budaya. Fasilitas yang disediakan lebih menekankan pada

hal-hal yang berkaitan dengan hiburan alam dan rekreasi yang

bersifat kulturan dan natural, seperti hiking, mendaki gunung, panjat

tebing, dan sebagainya.

Gambar 2.4 White mountain
Sumber: http://www.glenbuilders.com/White%20Mountain.jpg

e. Sight-Seeing Resort Hotel

Sight-Seeing Resort Hotel merupakan hotel yang berada di daerah

dimana terdapat potensi khusus seperti tempat-tempat yang menarik,

pusat perkembangan kawasan bersejarah, tempat-tempat antik, dan

tempat-tempat hiburan.

Gambar 2.5 Sight Seeing Resort Hotel
Sumber: http://ibookedo.it/hotel/sightseeing-resort-hotel-xishuangbanna

f. Forest Resort Hotel
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Forest Resort Hotel merupakan hotel yang berada di daerah hutan

yang memiliki karakter khas dengan berbagai macam jenis flora dan

fauna. Wisatawan dapat menikmati pemandangan alam serta

mempelajari segala sesuatu yang ada dalam hutan. Umumnya hotel

ini banyak digunakan untuk penelitian dan pendidikan tentang

konservasi hutan lindung yang ada.

Gambar 2.6 Zirahuen Forest resort hotel
Sumber: http://morelia.olx.com.mx/pictures/business-directory/zirahuen-

forest-resort-iid

g. Health and Spa Resort Hotel

Health and Spa Resort Hotel merupakan hotel yang menyediakan

fasilitas khusus untuk pemulihan kesegaran jasmani, rohani, maupun

mental serta kegiatan yang berhubungan dengan kebugaran.

Gambar 2.7 therme maris health spa resort hotel
Sumber: http://www.emlakjet.com/haber/foto-galeri.php?imaj_id=32623#foto_td

h. Rural Resort Hotel
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Rural Resort Hotel merupakan hotel yang berlokasi di pedesaan, jauh

dari area urban yang ramai. Daya tarik hotel resor ini terletak pada

fasilitas olahraga yang jarang ada di perkotaan, seperti berburu,

berkuda, panjat tebing, dan memanah.

Gambar 2.8 Casas rerules resort hotel

Sumber: http://www.ecoturismo.com/Ficha.aspx?ID=560

i. Themed Resort Hotel

Themed Resort Hotel merupakan hotel yang menawarkan fasilitas

dengan tema tertentu, seperti atraksi spesial dan unik. Contoh hotel

resor bertema antara lain casino hotel resort, convention and

converence resort hotel.

Gambar 2.9 Nickelodeon suites themed resort

Sumber: http://hotels.about.com

2.52.52.52.5 PrinsipPrinsipPrinsipPrinsip DesainDesainDesainDesain HotelHotelHotelHotel ResorResorResorResor
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Penekanan perencanaan hotel yang diklasifikasikan sebagai hotel resor

dengan tujuan untuk bersenang-senang dan rekreasi adalah kesatuan antara

bangunan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat diciptakan harmonisasi

yang selaras4. Dalam mendesain sebuah hotel resor, perlu diperhatikan pula

bahwa suatu tempat yang bersifat rekreatif akan dikunjungi pada saat tertentu,

seperti pada hari libur. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan tingkat hunian

pengunjung, perlu juga disediakan fasilitas yang bersifat non rekreatif. Fasilitas

non rekreatif antara lain ruang pertemuan dan restoran.

Sebuah hotel resor memerlukan perencanaan yang tepat untuk menciptakan

suatu kenyamanan bagi pengunjung. Kenyamanan tersebut dapat diwujudkan

melalui beberapa prinsip desain. Prinsip desain tersebut meliputi:

a. Kebutuhan Individu dalam melakukan kegiatan wisata

1. Suasana yang tenang dan mendukung untuk beristirahat, selain

fasilitas olahraga dan rekreasi

2. Terjaganya privasi pengunjung dan adanya kesempatan untuk

berinteraksi dengan orang lain serta berpartisipasi dalam aktivitas

kelompok.

3. Adanya interaksi antar pengguna bangunan dengan lingkungan dan

budaya yang ada.

b. Memberikan pengalaman unik bagi wisatawan

1. Adanya ketenangan, perubahan gaya hidup dan kesempatan untuk

relaksasi.

2. Adanya kedekatan dengan alam, matahari, laut, hutan, gunung, danau,

dan sebagainya.

4 Lawson, Fred. 1976. Hotels, Motels and Condominiums: Design, Planning, and Maintenance.
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3. Dapat melakukan aktivitas yang berbeda se[erti olahraga dan rekreasi.

4. Memiliki skala manusiawi

5. Keakraban dalam hubungan dengan orang lain di luar lingkungan

kerja.

6. Pengenalan terhadap budaya dan cara hidup yang berbeda.

c. Menciptakan suatu citra wisata yang menarik

1. Memanfaatkan sumber daya alam dan kekhasan suatu tempat sebaik

mungkin.

2. Menyesuaikan fisik bangunan terhadap karakter lingkungan setempat.

3. Pengolahan terhadap fasilitas yang sesuai dengan tapak dan iklim

setempat.

2.62.62.62.6 PelakuPelakuPelakuPelaku DanDanDanDan JenisJenisJenisJenis KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan PadaPadaPadaPada HotelHotelHotelHotel ResortResortResortResort

Pelaku kegiatan pada hotel yaitu pengunjung dan pengelola. Pengunjung

adalah orang yang datang untuk menikmati segala fasilitas yang disediakan,

sedangkan pengelola adalah orang yang mengelola fasilitas yang disediakan untuk

dapat digunakan oleh pengunjung. Pengunjung hotel terbagi menjadi 2 jenis, yaitu

pengunjung yang menginap dan pengunjung yang tidak menginap. Kelompok

pengelola sendiri terdiri atas General Manager, Head, Supervisor, dan

staff/karyawan.

Jenis kegiatan yang berlangsung dalam sebuah hotel resor berdasarkan pelaku

kegiatan adalah sebagai berikut:

�Pengunjung

a. Pengunjung yang menginap
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Pengunjung yang menginap biasanya memiliki hak untuk menikmati

fasilitas yang disediakan pada hotel tersebut, seperti restoran, kolam

renang, fitness centre, dan lain-lain. Pengunjung yang menginap akan

melakukan check in terlebih dahulu pada bagian receptionist, setelah itu

pengunjung baru dapat masuk ke kamar dan menikmati fasilitas yang ada.

b. Pengunjung yang tidak menginap

Pengunjung yang tidak menginap biasanya memiliki hak untuk

menggunakan fasilitas penunjang pada hotel dengan adanya penarikan

biaya tersendiri.

�Pengelola

a. General Manager (GM)

General Manager pada sebuah hotel adalah seseorang yang memiliki

kedudukan tertinggi dan memiliki kuasa untuk mengelola hotel. Pada hotel

dengan kelas tinggi, kegiatan pengelolaan langsung akan diserahkan

kepada manager untuk menanganinya, sedangkan pada sebuah hotel

berkelas rendah, semua kegiatan pengelolaan ditangani sendiri.

b. Head/chief

Head pada sebuah perhotelan merupakan seseorang yang memiliki

pengalaman kerja sehingga menjadi kepala bagian pada sebuah

organisasi perhotelan, misalnya: bagian dapur dikepalai oleh seorang chef,

bagian engineering dikepalai oleh chief engineering. Kegiatannya adalah

mengawasi kerja karyawan yang berada di bawahnya.

c. Supervisor

Kegiatan yang dilakukan oleh supervisor tidak jauh berbeda dengan

head/chief, sehingga pada prakteknya hanya salah satu yang digunakan.
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d. Staff/karyawan

Staff adalah karyawan yang bekerja di bawah head/chief/supervisor. Staff

pada hotel resor terdiri dari penerima tamu (receptionist), petugas

administrasi/kantor, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan tukang

kebun. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan bidangnya masing-masing.

Selain pelaku pengelola yang telah disebutkan, terdapat beberapa pelaku

kegiatan lain yang bukan merupakan karyawan Hotel, seperti petugas

pengantar barang, baik makanan, laundry, perabot, dan yang lainnya.

Biasanya untuk mencegah ketidaknyamanan pengunjung hotel, maka

akan dibedakan jalur sirkulasi bagi pengunjung dan pengelola sehingga

kegiatan yang berlangsung tidak saling mengganggu.

2.72.72.72.7 KebutuhanKebutuhanKebutuhanKebutuhan RuangRuangRuangRuang padapadapadapada HotelHotelHotelHotel ResorResorResorResor

1. Enterance

Enterance atau pintu utama pada sebuah hotel merupakan hal yang penting

karena biasanya area ini dijadikan sebagai salah satu patokan bagi para

pengunjung dalam memilih sebuah hotel. Desain enterance harus terlihat bagus

sehingga dapat menarik pengunjung agar masuk ke dalam hotel. Pada entrance

harus disediakan area untuk menerima pengunjung yang datang dengan

berjalan kaki, mengendarai mobil atau taksi, maupun ambulan ataupun kursi

roda. Selain itu pada entrance sebuah hotel harus disediakan area untuk

menunggu dan area parkir sementara untuk menurunkan dan menaikkan

pengunjung.

Standar yang dapat digunakan untuk area parkir kendaraan adalah minimal

5,5 meter dengan ketinggian minimal 5 meter. Standar ketinggian ramp untuk

pengunjung yang menggunakan kursi roda adalah 1:10 atau 1:12. Pintu masuk

kedalam hotel sebaiknya menggunakan pintu double swing pada salah satu
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maupun kedua sisinya. Pintu masuk ke dalam hotel harus cukup untuk dilewati

pengunjung yang membawa tas atau troli barang (lebar minimal 0,9 m).

2. Lobi

Lobi merupakan pusat sirkulasi pada sebuah hotel. Lobi juga merupakan

area tunggu untuk menuju resepsionist, kasir, informasi dan beberapa meja

yang juga disediakan untuk berbagai keperluan. Pada area lobi terdapat juga

retail shop yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung seperti,

agen perjalanan, took cinderamata, salon, lounge, dan coffe shop. Standar

yang digunakan untuk mendesain sebuah lobi hotel dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut.

TabelTabelTabelTabel 2.22.22.22.2 StandardStandardStandardStandard DimensionsDimensionsDimensionsDimensions forforforfor HotelHotelHotelHotel LobbyLobbyLobbyLobby

TypicalTypicalTypicalTypical spacespacespacespace requirementsrequirementsrequirementsrequirements PerPerPerPer roomroomroomroom inininin hotelhotelhotelhotel

(m(m(m(m²²²²))))

Main lobby including front desk 0.8 - 1.0

Combined lobby/lounge area 0.9 – 1.2

Sumber: Fred Lawson, hotel, motels and condominiums : Design, planning

and Maintenance

Beberapa fasilitas lain yang ada pada area lobi sebuah hotel adalah rest

room dan toilet, dan lain-lain. Standar dimensi fasilitas yang disediakan pada

sebuah lobby adalah sebagai berikut.

TabelTabelTabelTabel 2.32.32.32.3 StandardStandardStandardStandard FasilitiesFasilitiesFasilitiesFasilities forforforfor HotelHotelHotelHotel LobbyLobbyLobbyLobby

FasilitiesFasilitiesFasilitiesFasilities DimensionDimensionDimensionDimension AreaAreaAreaArea (m(m(m(m²²²²))))
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FrontFrontFrontFront DeskDeskDeskDesk

50 guestrooms 5.50

100 guestrooms 9.50

200 guestrooms 18.5

400guestrooms 30.0

FasilitiesFasilitiesFasilitiesFasilities DimensionDimensionDimensionDimension AreaAreaAreaArea (m(m(m(m²²²²))))

Counter space for writing 0.75 x 0.6 (l x d)

Space in front of desk for guest

standing with lunggage

0.9 x 0.9 (l x d)

Additional circulation space for

person fassing (with lunggage)

1.8

Counter space for cleark with

allowance for equipment and files

1.5 x 0.6 (l x d)

Space behind desk allowing for

working at counter and circulation

1.05

RestRestRestRest roomroomroomroom andandandand toiletstoiletstoiletstoilets

Numbers of fixtures

• Water closets (min)

For male

1 per 10

For female

1 per 50

• Wash basin 1 per 1-15

2 per 16-35

3 per 36-65
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4 per 65-200

3 per 100 above

Fixtures

• Water closet

• Urinal

• Wash basin

• Towel holder

Dimension (m²)

3.0

1.3

1.5

1.1

Sumber: Fred lawson, hotels, motels and Condominiums: Design, Planning and
Maintenance.

3. Kamar Hotel

Ukuran kamar tidur pada sebuah hotel dapat ditentukan berdasarkan

dimensi tempat tidur dan beberapa perabot yang digunakan pada sebuah

kamar hotel. Beberapa dimensi kamar yang dapat digunakan sebagai acuan

dalam mendesain sebuah kamar hotel adalah sebagai berikut.

TabelTabelTabelTabel 2.42.42.42.4 StandardStandardStandardStandard DimensionDimensionDimensionDimension forforforfor hotelhotelhotelhotel roomroomroomroom

Guestroom Standard Dimension

One bed units 3.7 x 4.3

Standard twin 3.8 x 4.9

Twin double and suites 3.8 x 5.5

4.5 x 5.5

Sumber : Fred Lawson, Hotel, Motels and Condominiums : Design,
Planning and Maintenance.

Beberapa fasilitas yang terdapat dalam kamar hotel selain yang kasur yang

disediakan untuk pengunjung adalah penggantung handuk, meja di samping

tempat tidur, rak barang, meja tulis, dan beberapa perabot lainnya. Sebuah
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kamar hotel dapat didesain sesuai dengan kebijakan pemilik hotel dengan

pedoman standar sebagai berikut.

TabelTabelTabelTabel 2.52.52.52.5 StandarStandarStandarStandar DimensiDimensiDimensiDimensi PerabotPerabotPerabotPerabot KamarKamarKamarKamar HotelHotelHotelHotel

Furniture

Standard Dimension (m)

Length Width Hight

Bed

• Singel bed

• Double bed

• Twin beds

2

2

2

1

1.5

1

0.4-0.7

0.4-0.7

0.4-0.7

Hanging

• Singel

• Double

• Hanging for dress

0.5

0.9

0.6

*

*

*

0.9

1.2

1.75

Bedside table

• For individual

• Between bed

0.37-0.45

0.6

0.37-0.45

0.6

0.6-0.75

0.6-0.75

Lunggage rack 0.75-0.9 0.75-0.9 0.45

Writing desk 0.4-0.55 0.4-0.55 0.7-0.75
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Miror * * *

Catatan: * disesuaikan

Sumber: Fred Lawson, Hotel, Motels and Condominiums: Design,

Planning and Maintenance.

4. Ruang Servis

Ruang servis pada umumnya digunakan untuk mewadahi kegiatan servis

yang merupakan bagian dari pelayanan kegiatan pada hotel. Beberapa ruang

yang dibutuhkan untuk menampung kegiatan servis adalah sebagai berikut.

TabelTabelTabelTabel 2.62.62.62.6 KebutuhanKebutuhanKebutuhanKebutuhan RuangRuangRuangRuang FasilitasFasilitasFasilitasFasilitas ServisServisServisServis

Area Kebutuhan

Servis lobi Terdapat sirkulasi yang cukup dan
area tunggu kereta dorong

Linen store � Ruang penyimpanan kereta 1
kereta untuk 12 hingga 18 kamar.

� Rak penyimpanan kain dengan
standar ukuran 0.6 x 0.2 x 1.5
meter.

� Area penyimpanan vacuum
cleaner

� Ruang untuk petugas minimal
terdapat kursi dan papan
informasi.

Soiled linen area � Biasanya berupa lubang yang di
dalamnya terdapat papan
seluncur (minimal berukuran 0.45
x 0.45 meter menuju shaft untuk
mengumpulkan kain-kain bekas
untuk dicuci.
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Porter’s or cleaner’s store Ruang penyimpanan berbagai
macam alat/cairan untuk
membersihkan ruang-ruang yang
ada (biasanya pada kamar mandi).
Misalnya : material pembersih, kain,
sabun, deterjen, ember, peralatan
kebersihan, maupun penggosok.

Trash chute Untuk mengumpulkan sampah dari
tiap ruangan, baik sampah plastic
maupun kertas. Biasanya melalui
sebuah shaft yang terhubung dari
lantai, paling atas hingga menuju
uncinerator untuk mengolah sampah
yang ada sebelum dikeluarkan dari
bangunan.

Sumber : Fred Lawson, Hotel, Motels and Condominiums : Design,

Planning and Maintenance

Selain itu kamar mandi pada sebuah kamar hotel sangat penting. Standar

yang dapat digunakan untuk mendesain sebuah kamar mandi adalah

sebagai berikut.

TabelTabelTabelTabel 2.72.72.72.7 StandarStandarStandarStandar DimensiDimensiDimensiDimensi KamarKamarKamarKamar MandiMandiMandiMandi

Area Minimum Areas (m²)

Shower, wc basin 2.6 – 2.8

Bath basin wc

� For economy class

� Average

2.8 – 3.3

3.7 – 4.2

Area Standar Dimension (m)

Length Width Hight
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Water closet * * *

Baths 1.5 – 1.7 0.7 -

Drying line * * *

Lavatory basin 0.55 0.4 0.8

Showers 0.8 – 0.9 0.8 – 0.9 *

*disesuaikan

Sumber : Fred Lawson, Hotel, Motels and Condominiums : Design,
Planning and Maintenance

5. Ruang Makan (Dining Areas, Lounges, Bars)

� Restaurant

Pada umumnya restauran harus dapat menyediakan makanan dengan

cepat dan mudah dibersihkan. Kapasitas yang harus tersedia adalah 1.5

hingga 1.7 kursi tiap kamar hotel dengan dimensi area tiap kursi antara

1.3 hingga 1.5 m². Selain meja dan kursi, disediakan juga bar untuk

minuman berakohol dan soft drink yang dapat digunakan oleh

pengunjung. Desain sebuah restoran biasanya menekankan pada budaya

lokal untuk memunculkan suatu keistimewaan tersendiri.

� Lounges

Lounges biasanya didesain dengan menarik dan memiliki kesan santai.

� Bar

Desain sebuah bar harus disesuaikan dengan jenis minuman yang akan

disajikan. Peletakan tempat duduk biasanya dikelilingi meja bar dengan

menggunakan kursi tanpa sandaran. Dimensi bar biasanya dipengaruhi

oleh dua hal, yaitu area kerja bertender dan ketinggian counter yang

mampu dicapai oleh pengunjung saat menggunakan fasilitas bar.

6. Operation Areas
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� Staffing

Banyak sedikitnya jumlah karyawan ditentukan oleh jenis pekerjaan

yang dilakukan. Pada dasarnya karyawan hotel akan menggunakan

seragam sehingga memerlukan sebuah ruang untuk ganti pakaian dan

menyimpan barang-barang pribadi. Standar kebutuhan jumlah

karyawan adalah sebagai berikut.

TabelTabelTabelTabel 2.82.82.82.8 StandarStandarStandarStandar KebutuhanKebutuhanKebutuhanKebutuhan JumlahJumlahJumlahJumlah KaryawanKaryawanKaryawanKaryawan

FittingsFittingsFittingsFittings ForForForFor residentialresidentialresidentialresidential
StaffStaffStaffStaff andandandand hotelshotelshotelshotels

ForForForFor non-residentialnon-residentialnon-residentialnon-residential staffstaffstaffstaff
MalesMalesMalesMales FemalesFemalesFemalesFemales

Wcs

1 per 9 persons

omitting

occupants of

rooms with wcs

en suites

1 for 1-15

2 for 16-35

3 for 36-65

4 for 66-100

1 for 1-12

2 for 13-25

3 for 26-40

4 for 41-57

5 for 58-77

6 for 78-100

Urinals

Nil up to 6

1 for 7-20

2 for 21-45

3 for 46-70

4 for 71-100

Lavatory basin 1 per bedroom
and 1 per
batroom

As for wcs As for wcs

Bathrooms As for wcs

Cleaner’s Minimum 1 per floor

Locker,Locker,Locker,Locker, toilettoilettoilettoilet andandandand washingwashingwashingwashing roomroomroomroom
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Toilet and washing room 0.4 m² per employee

Locker and changing room 0.7 m² per employee

RestroomRestroomRestroomRestroom andandandand canteencanteencanteencanteen

Restroom 0.9 m² per employee

Canteen 0.6 m² per employee

Sumber : Fred Lawson, Hotel, Motels and Condominiums : Design,
Planning and Maintenance

�Food and beverage services

Desain dapur biasanya berdasarkan jumlah makanan yang harus
disediakan pada suatu periode. Berikut adalah standar dimensi sebuah
dapur.

TabelTabelTabelTabel 2.92.92.92.9 StandarStandarStandarStandar DimensiDimensiDimensiDimensi DapurDapurDapurDapur

Total Area (m²) Number of meals at peak period

85 100

116 200

117 400

Sumber : Fred Lawson, Hotel, Motels and Condominiums : Design,
Planning and Maintenance

�Laundries

Laundri dapat dioperasikan oleh pihak hotel atau memperbolehkan

pengunjung untuk menggunakan fasilitas laundri sebagai salah satu

fasilitas pendukung. Standar dimensi ruang laundri adalah sebagai berikut.
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TabelTabelTabelTabel 2.102.102.102.10 StandarStandarStandarStandar DimensiDimensiDimensiDimensi AreaAreaAreaArea LaundriLaundriLaundriLaundri

Typical quantities of
linen per occupled

room
Kg lb

Average hotels 3.6 – 4.0 8 - 9

Low tariff hotels,
hostels

2.7

Restaurant or other
services

0.5 – 0.9 1 - 2

Average hotel or motel 4.5 10

High class hotel 2 - 9 13

Sumber : Fred Lawson, Hotel, Motels and Condominiums : Design,
Planning and Maintenance

2.82.82.82.8 StudiStudiStudiStudi PresedentPresedentPresedentPresedent

2.8.1 Ayodya Resort Bali

Hotel pertama yang ada diwilayah Nusa Dua ini dibangun diatas lahan

seluas 83.800m². Program ruang yang besar membuat hotel dibangun secara

horizontal. Penyusunan peletakan bangunan Hotel mengikuti prinsip tata ruang

rumah tradisional bali dengan perletakan arah masuk berada di barat daya, daerah

pelayanan dibagian tengah dan pura berada dibagian utara menghadap ke Gunung

Agung. Penyusunan ruang-ruang juga menyerupai susunan ruang desa tradisional

kuno, dimana tempat tinggal berderet mengapit ruang terbuka sebagai tempat

aktivitas bersama.
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Gambar 2.10 Maps of Ayodya Resort Bali

Sumber:
http://www.cuti.com.my/hotel/info.php?id=2673&hotel=Ayodya+Resort

Ayodya Resort Bali adalah sebuah resor dengan gaya arsitektur bali klasik

dan elegan. Dirancang menyerupai istana air bali yang dihiasi dengan patung-

patung dan kolam laguna yang memancarkan kemegahan pulau eksotis.

Mengusung tema ramayana yang tercermin diseluruh kamar hotel. Fitur-fitur

menarik dikombinasikan dengan keramahan bali, mnciptakan pengalaman liburan

yang unik.

Gambar 2.11 Ayodya Resort Bali
Sumber: http://www.booking-romania.com/nusa-dua/ayodya-resort-

bali/photos/
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Berdiri di lahan seluas 11,5 hektar tepat dipinggir pantai nusadua.

Dilengkapi dengan 541 kamar di dalamnya. Fasilitas yang ditawarkan berupa

outdoor swimming pool, children pool, lapangan tennis, Fitness dan Spa,

jogging track, restaurant dan bar, children play ground, laundry valet service,

shopping arcade.

Gambar 2.11 Ayodya Resort Bali
Sumber:

http://www.balihotelsubud.com/nusadua_hotels/ayodya_resort_bali.php

2.8.2 Putri Duyung Hotel Resort Ancol

Putri Duyung Hotel Resort merupakan hotel yang terletak di kawasan Ancol

Jl. Lodan Timur no.7, Jakarta Pusat. Hotel resort ini memiliki luas lahan ± 16

hektar dengan bentuk bangunan berupa cottage. Setiap cottage terdiri dari 2

hingga 9 kamar yang memiliki tipe yang berbeda. Hotel resor ini memiliki 131

kamar dengan spesifikasi sebagai berikut:

a. Kamar Tipe Standard (Standard Room) terdiri dari 66 kamar.

b. Kamar Tipe Deluxe (Unique Deluxe Room) terdiri dari 13 kamar.

c. Kamar tipe Suite (Deluxe Suite Room) terdiri dari 7 kamar.
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d. Kamar Tipe Keluarga (Family Room)

- Golden Room terdiri dari 32 kamar.

- Duyung Room terdiri dari 5 kamar.

- Marlin terdiri dari 5 kamar.

- Paus terdiri dari 3 kamar.

Gambar 2.12 Standard room dan Suite room in Putri Duyung Hotel Resort

Sumber: http://m.hikarivoucher.com/hotel/putri-duyung-ancol

Gambar 2.13 Unique Deluxe Room dan Family Room in Putri Duyung Hotel

Sumber: http://m.hikarivoucher.com/hotel/putri-duyung-ancol
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Putri Duyung Hotel Resort selain menyediakan fasilitas akomodasi berupa

penginapan, juga menyediakan fasilitas pendukung lainnya seperti: ruang serba

guna, tempat ibadah, restoran, kolam renang, perahu layar, jogging track dan

lapangan tenis. Masing-masing fasilitas merupakan bangunan dengan masa

tunggal. Oleh sebab itu, Putri Duyung Hotel Resort merupakan hotel resor dengan

tatanan multi masa.

Agar dapat memperlancar berjalannya Putri Duyung Hotel Resort, terdapat

struktur organisasi yang mengatur berjalannya bisnis hotel resor tersebut. Struktur

organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 2.14 Struktur Organisasi Putri Duyung Hotel Resort

Sumber: Sumber: http://m.hikarivoucher.com/hotel/putri-duyung-ancol
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BABBABBABBAB 3333

TINJAUANTINJAUANTINJAUANTINJAUANWILAYAHWILAYAHWILAYAHWILAYAHKOTAKOTAKOTAKOTA SORONGSORONGSORONGSORONG

3.13.13.13.1 KondisiKondisiKondisiKondisi WilayahWilayahWilayahWilayah KotaKotaKotaKota SorongSorongSorongSorong

3.1.1 Kondisi Geographis dan Administratif

Secara astronomi, kota sorong terletak antara 131º15' bujur Timur dan
0º54' Lintang Selatan dan dilalui oleh garis khatulistiwa. Berdasarkan letak
geografisnya, Kota sorong memiliki batas-batas sebagai berikut:

• Utara : Selat Dampir dan kabupaten Sorong

• Selatan : Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat

• Timur : Kabupaten Sorong

• Barat : Selat Dampir

Gambar 3.1 Peta Irian Jaya

Sumber: RTRW Kota Sorong 2010
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Kota Sorong terbagi menjadi dua bagian wilayah yaitu Wilayah Sorong

Daratan dan wilayah Sorong Kepulauan. Pusat Kota Sorong terletak di wilayah

sorong daratan yang merupakan bagian langsung dari kepala burung Pulau

Papua, sedangkan wilayah Sorong Kepulauan adalah gugusan pulau-pulau yang

terletak dibagian barat pusat kota, Pulau Doom Barat, Pulau Doom Timur, Pulau

Ram, dan Pulau Tsiof.

Luas Kota Sorong adalah 1.105 km², dari luas tersebut berdasarkan

Peraturan daerah Kota Sorong Nomor 2 tahun 2005 (mengenai pemekaran dan

pembentukan Organisasi Distrik dan Kelurahan dalam Daerah Kota Sorong)

Kota Sorong meliputi 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Sorong, Distrik Sorong

Barat, Distrik Sorong Timur dan Distrik Sorong Kepulauan. Tiga distrik

diantaranya terletak di wilayah Sorong Daratan. Pembagian wilayah

administratif distrik beserta kelurahan Kota Sorong dapat dilihat dari tabel 3.1.

Tabel 3.1 Wilayah Administrasi Kota Sorong

No Distrik Kelurahan

1. Sorong Remu Utara

Klademak

Malawei

Klaigi

Kampung Baru

2. Sorong Timur Klasaman

Klawuyuk

Malanu

Klagete

Malainkede
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Remu Selatan

3. Sorong Barat Klabala

Rufei

Tanjung Kasuari

Saoka

Klawasi

4. Sorong Kepulauan Dum/Doom Barat

Dum/Doom Timur

Soop/Tsiof

Ram/Buaya

Sumber: Perda Kota Sorong Nomor 2 tahun 2005
(Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Kota Sorong)

Gambar 3.2 Presentasi luas wilayah kota sorong menurut kecamatan 2010

Sumber: Badan Meterologi dan Geofisika Kota Sorong
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3.2 Kondisi Umum, Rencana Peraturan bangunan dan Potensi Wilayah Pantai

Tanjung Kasuari

Pantai Tanjung Kasuari terletak 66 km dari pusat Kota Sorong. Pantai ini

terletak di kecamatan Sorong Barat (Tanjung kasuari). Luas Pantai Tanjung

Kasuari adalah 20,5 Ha. Batas-batas wilayah kecamatan Tanjung kasuari adalah:

Utara : Selat Dampir

Selatan : Desa Rufei

Barat : Desa Kalawas

Timur : Desa Saoka

3.2.1 Kondisi Topografi, Geologi, dan Klimatologis

Ketinggian tanah di Kecamatan Pantai Tanjung Kasuari dari permukaan laut

antara 0-50 m adalah 2,98% sedangkan untuk 50-100m adalah 0,98%. Jadi

ketinggian rata-rata pada kelurahan Pantai Tanjung Kasuari adalah 0-50m(peta

terlampir). Ketinggian tanah yang berbeda-beda pada daerah tanjung kasuari

menjadikan area pantai ini memiliki tanah yang berkontur.

Keadaan geologi kecamatan Tanjung Kasuari terdapat hamparan galian golongan

C seperti batu kaIi, sirtu, pasir, tanah urug dan kerikil. Sedangkan jenis tanah yang

terdapat adalah pasir putih dan tanah latosol putih yang terdapat di pinggiran

pantai Tanjung Kasuari. Tanah latosol adalah tanah berbatu, yaitu tanah tua

berupa batuan keras yang belum melapuk dengan sempurna. Tanah jenis ini

berciri keras dan tidak subur.

Secara umum kondisi curah hujan terjadi lebih merata di sepanjang tahun

dengan banyaknya hari hujan setiap bulannya. Melalui tingkat curah hujan yang

cukup besar di kecamatan Tanjung Kasuari ini berpotensial dalam penyediaan
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sumber air baku, baik untuk mengisi air tanah maupun air permukaan. Suhu udara

minimum rata-rata 23,4ºC dan suhu udara maksimum sekitar 31,7ºC. Pantai

Tanjung Kasuari termasuk dalam suhu udara hangat. Kondisi iklim yang ada

didaerah Kota Sorong khususnya pantai tanjung kasuari memiliki cuaca yang

cukup panas. Oleh sebab itu penghawaan yang baik sangat diperlukan dalam

pembangunan Hotel resor agar suasana yang menyegarkan dapat ditimbulkan.

3.2.2 Rencana Peraturan Bangunan

Rencana penataan lingkungan dan bangunan mencakup ketentuan-ketentuan

mengenai kepadatan dan ketinggian bangunan, koefisien dasar bangunan (KDB)

dan Koefisien lantai bangunan (KLB) serta Rencana Garis Sempadan bangunan.

Rencana penataan lingkungan dan bangunan merupakan aspek penting

dalamsuatu perencanaan.

Rencana besarnya KDB dan KLB pada kawasan Pantai Tanjung Kasuari adalah

sebagai berikut:

• KDB maksimum di kawasan wisata 20%-50%

• KLB maksimum di kawasan wisata maksimal 3 lantai.

a. Rencana Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Ketentuan GSB yang ada dikawasan Pantai Tanjung Kasuari adalah

� Garis Sempadan Pagar

Jalan dengan lebar 5-10 m, garis sempadan berjarak 1 m dari tepi jalan.

Jalan dengan lebar kurang dari 5m garis sempadan berjarak 0,5 m dari tepi

jalan.
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� Garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan yang

tidak menghadap ke jalan berjarak 0,5 x ROW dengan kemungkinan

penambahan hingga 1 m yang disesuaikan dengan fungsi jalan di depannya.

� Garis sempadan samping bangunan yang tidak menghadap ke arah jalan

berjarak minimal 1,5 m dari dinding bangunan.

� Garis sempadan belakang rumah, berjarak minimal 2 m dari dinding

bangunan

b. Rencana Garis Sempadan Pantai

Rencana penentuan garis sepadan pantai adalah lahan daratan yang proposional

dengan bentuk dan kondisi pantai yang berada pada jarak 0-100 meter dari titik

pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan tersebut dimaksudkan untuk lahan

terbuka hijau dan sebagai pelindung peredam terjadinya instrusi air laut.

3.2.3 Potensi Wilayah

Tabel 3.1 Potensi Wilayah Kawasan Pantai Tanjung Kasuari

No Kondisi Eksisting Potensi Kendala

1. Daya Tarik Wisata Alam dan aktivitas warga

a.Wisata pantai Kondisi lingkungan

yang masih asri dan

keindahan panorama

alam dan pantai yang

indah dengan pasir

putih membuat pantai

Tanjung Kasuari

menjadi satu-satunya

Kurangnya

pemeliharaan dari

Pemerintah dan warga

setempat sehingga

beberapa fasilitas

penunjang yang ada

tidak terpelihara dan

berfungsi dengan
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obyek wisata yang

sangat terkenal di Kota

Sorong

baik.

b. Kegiatan warga desa

Tanjung Kasuari

Keseharian warga

dengan mencari ikan

dilaut dan menjual

kelapa ke pasar

boswesen.

Kurangnya Fasilitas

penunjang seperti

Pasar di daerah Pantai

Tanjung Kasuari

mengakibatkan warga

harus berjualan ke

arah desa Rufei

dengan jarak yang

jauh.

2. Kondisi Akses menuju kawasan Pantai Tanjung Kasuari

a. Kondisi jalan Kondisi jalan saat ini

dalam kondisi cukup

baik karena sebagian

besar jalan beraspal

Ada beberapa jalan

yang dalam keadaan

rusak dan belum

diperbaiki.

b. Sarana Angkutan

Umum

Telah tersedia angkutan

umum menuju Pantai

Tanjung Kasuari

Angkutan umum

hanya beroperasi

pada jam-jam tertentu

sehingga warga tidak

bisa leluasa

berkunjung ke Pantai

3. Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang Wisata
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a. Fasilitas Warung

makan dan WC

umum

Telah tersedia warung

makan dan WC umum

Warung makan dalam

keadaan rusak dan

berukuran kecil

b. Fasilitas Parkir Tersedia area parkir

yang luas

Warga seringkali

parkir

sembarangandan tidak

teratur.

Sumber: Analisa Penulis

3.3 Syarat dan Kriteria Pemilihan Site Hotel Resor

Syarat dalam penentuan lokasi Hotel resor di kawasan Obyek wisata di kota
sorong harus memperhatikan beberapa kriteria, yaitu:

a. Mempunyai view yang menarik yang dapat menjadi daya tarik bagi
pengunjung

b. Terletak didaerah pantai

c. Kemudahan akses, yaitu mudah dijangkau oleh pengunjung dengan
berbagai alat transportasi seperti motor, mobil, maupun bis wisata.

d. Mempunyai luas lahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
lingkungan yang memadai.

 

 



Hotel Resor di Kawasan Obyek Wisata Pantai Tanjung Kasuari Kota Sorong

Ameria Sitompul_13077 55

Gambar 3.3 Lokasi pantai Tanjung Kasuari

Sumber: www. Google Earth

Lokasi dan Batas Site:

Lokasi : Pantai tanjung kasuari di Sorong

Luas Site : ±10,5 Ha

Utara : Selat Dampir

Timur : Desa Saoka

Barat : Desa Malawas

Selatan : Desa Rufei

KDB : 20-50 %

U

1111

2222 3333
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3.3.1 Penentuan Spesifikasi Site Hotel Resor

Untuk menentukan posisi Hotel Resor yang akan dibangun di Pantai

Tanjung Kasuari maka, pantai tersebut dibagi menjadi 3 segmen, yaitu:

a. Segmen 1

Segmen 1 berupa lahan kosong yang belum digunakan.

b. Segmen 2

Merupakan Pantai yang paling sering dikunjungi wisatawan dan telah
ada beberapa fasilitas yang tersedia.

c. Segmen 3

Merupakan area yang merupakan tempat tinggal penduduk yang ada
didaerah pantai yaitu Desa Saoka.

Gambar 3.4 Pembagian sekmen Pantai tanjung Kasuari Kota Sorong

Sumber: Dokumen Penulis

SegmenSegmenSegmenSegmen
1111 SegmenSegmenSegmenSegmen

2222 SegmenSegmenSegmenSegmen 3333
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Tabel 3.2

Perbandingan alternatif Pemilihan Posisi Site Hotel Resor

Kriteria
Perbandingan

`Lokasi

Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 3

View Memiliki view
pantai yang
indah dan

pepohonan yang
rindang

Poin: 10

Memiliki View
pantai yang indah
dan pepohonan
yang rindang

Poin: 10

Memiliki view
pantai yang indah
walaupun tidak

memiliki
pepohonan yang
cukup banyak.

Poin: 8

Aksesibilitas
Terletak
dipinggir jalan
besar yang
memiliki 2 arah
hanya saja jalan
menuju lokasi
site masih rusak
dan belum ada
jalan yang
memadai. Hanya
motor yang dapat
masuk ke area
lokasi.
Poin: 6

Terletak dipinggir
jalan besar yang
memiliki 2 arah
dan jalan menuju
lokasi mudah
dijangkau dengan
bus, mobil, motor,
kondisi jalan baik.

Poin: 10

Terletak dipinggir
jalan besar yang
memiliki 2 arah
dan jalan menuju
lokasi dalam
keadaan lumayan
baik walaupun
bus belum dapat
masuk ke area
lokasi tersebut.

Poin: 9

Tata guna lahan

dan Luas lahan

Tata guna lahan

diperuntukkan

untuk pariwisata.

Luas lahan ± 4

Ha

Poin: 10

Tata guna lahan

diperuntukkan

untuk pariwisata

dan luas lahan ±2

Ha

Poin: 10

Tata guna lahan

diperuntukkan

untuk pariwisata

akan tetapi

kondisi saat ini

merupakan area

permukiman
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penduduk.

Luas lahan± 3 Ha

Poin: 8

Kondisi

Lingkungan

Lingkungan

masih dalam

keadaan kosong,

belum ada

fasilitas yang

tersedia.

Poin : 6

Lingkungan dalam

keadaan yang telah

memiliki beberapa

fasilitas rekreasi

seperti rekreasi

berperahu, dan ada

cafe, beserta toilet

umum, dan mesjid.

Poin: 10

Lingkungan

merupakan

perumahan

penduduk yang

tidak terlalu

memiliki banyak

area kosong.

Poin: 8

Hasil akhir

Perbandingan

Poin: 32 Poin: 40 Poin: 33

Sumber: Analisis Penulis

Berdasarkan ketiga perbandingan pemilihan posisi site Hotel Resor,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa posisi site yang tepat adalah lokasi 2, yang

merupakan area yang paling banyak dikunjungi dan memiliki fasilitas yang cukup

memadai

 

 


