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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Pariwisata 

2.1.1. Pengertian Pariwisata 

Secara Etomoogi kata “pariwisata” berasal dari kata “pari” yang berarti 

banyak atau berkeliling, sedangkan  “wisata” berarti perjalanan atau bepergian. 

 Dalam Kamus Besar Indonesia dikemukakan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan 

yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. 

Biasanya masayarakat mengunjungi tempat-tempat pariwisata yang menarik, 

mulai dari gunung, pantai, perkotaan, dll. Manusia modern sekarang ini menjadikan 

pariwisata sebagai kebutuhan pokok setelah disibukkan oleh urusan pekerjaan. 

Apalagi didukung oleh semakin banyaknya armada transportasi yang menawarkan 

tarif serta harga yang menarik dengan destinasi tertentu membuat masyarakat 

menjadi lebih bersemangat dalam berekreasi. Beberapa pendapat mengenai 

pengertian pariwisata menurut Para Ahli, diantaranya : 

1. Menurut UU No.10/2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan 

pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 

pemerintah daerah. 

2. Koen Meyers (2009), pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh 

semntara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan 

bukan  untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi 

 rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan 

lainnya. 

3. Suwantoro (1997) , pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari 

seseorang atau lebih menuju tempat lai dari luar tempat tinggalnya karena suatu 

alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. 

4. Soekadijo (1996), pariwisata adalah gejalayang komples dalam masyarakat, di 

dalamnya terdapat hotel, objek wisata, souvenir, pramuwisata, angkutan wisata, 

biro perjalanan wisata, rumah makan dan banyak lainnya. 

5. Prof. K. Krapt (1942), kepariwisataan adalah keseluruhan daripada gejala-gejala 

yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta 

penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak tinggal 

menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari proses yang bersifat sementara 

itu. 

6. Yoeti (1996), yoeti memberikan batasan-batasan tentang penyebaran kata-kata 

sebagai berikut: 

 Wisata 

Perjalanan; dalam bahasa inggris dapat disamakan dengan perkataan “travel” 
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 Wisatawan 

Orang yang melakukan perjalanan; dalam baghasa inggris dapat disebut 

dengan “traveller” 

 Para Wisatawan 

Orang yang melakukan perjalanan; dalam baghasa inggris dapat disebut 

dengan “travellers”(jamak) 

 Pariwisata 

Perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain dan dalam bahaa 

inggris disebut “tourist” 

 Para Pariwisatawan 

Orang yang melakukan perjalanan tour dan dalam bahasa inggir 

disebut”tourists”(jamak) 

 Kepariwisataan 

Hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata dan dalam bahasa ingris 

deisebut”tourism” 

 

2.1.2. Industri Pariwisata 

Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2009 bahwa industri 

pariwisata merupakan kumpulan usaha yang saling terkait dalam rangka 

menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam 

penyelenggaraan pariwisata. 

Pariwisata merupakan suatu usaha yang komplek, hal ini dikarenakan terdapat 

banyak kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan pariwisata. Kegiatan-kegiatan 

tersebut diantaranya seperti usaha perhotelan (home stay), usaha kerajinan atau 

cinderamata, usaha perjalanan, dan usaha-usaha lainnya. Usaha pariwisata dapat 

dapat dikaitkan dengan sarana pokok kepariwisataan yaitu perusahaan yang hidup 

dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang-orang yang 

melakukan perjalanan wisata (Yoeti, 1996). Berikut ini klasifikasi mengenai usaha yang 

terkait dengan kepariwisataan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel 2.1. Klasifikasi Usaha Dalam Industri Pariwisata 

 
Sumber : Ritchie, 1987  
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2.1.3. Pengembangan Pariwisata  

Menurut Swarbrooke (1996), Pengembangan adalah kegiatan untuk memajukan 

suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan 

cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Menurut 

Suwantoro (1997), unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang 

pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata meliputi :  

1. Obyek dan Daya Tarik Wisata 

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang 

menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada 

umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada :  

a. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman 

dan bersih. 

b. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.  

c. Adanya spesifikasi/ ciri khusus yang bersifat langka.  

d. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan;  

e. Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, 

hutan dan lain- lain).  

f. Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai 

khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang 

terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.  

2. Prasarana wisata  

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia 

yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan 

wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain 

sebagainya.  

3. Sarana wisata  

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan 

untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. 

Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, 

biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana 

pendukung lainnya.  

 

2.2. Tinjauan Hotel 

2.2.1. Pengertian Hotel 

Berdasarkan sejarahnya, hotel berasal dari bahasa Perancis kuno dari kata 

"hostel". Diperkirakan hotel sudah ada sejak akhir abad 17 dan digunakan sebagai 

"tempat penampungan pendatang". Sejak awal hotel sengaja dibangun untuk 

keperluan masyarakat umum. 

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan 

menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada 

orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan 

jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian 

khusus. 
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Menurut SK Menparpostel No.KM 34/HK 103/MPPT-87, hotel merupakan 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 serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan 

dalam keputusan pemerintah. 

 

2.2.2. Fungsi Hotel 

Richard Sihite (2003), Fungsi hotel adalah sebagai sarana untuk memenuhi 

kebutuhan tamu (pengunjung / wisatawan ) sebagi tempat tinggal sementara selama 

berada jauh dari asalnya. 

 

2.2.3. Karakteristik, Jenis dan Penggolongan Hotel 

1. Karakteristik Hotel 

Menurut (Lawson, 1995) desain sebuah hotel biasanya didikte oleh tiga 

parameter berikut : 

a. Lokasi dan pertimbangan tapak: luasan, lingkungan, batasan pengembangan 

seperti peruntukan lahan. 

b. Kebutuhan pengelola dan pasar: fasilitas-fasilitas, cara penggunaan, tingkatan 

standar. 

c. Waktu dan biaya: level kenyamanan, batasan biaya, persyaratan program 

 

Untuk tingkat yang lebih luas bergantung pada kebutuhan pasar yang 

umumnya berhubungan dengan kebutuhan untuk menginap pada lokasi tersebut 

dan juga dipengaruhi oleh standar biaya 

 

2. Jenis Hotel 

Menurut (Neufert, 2002), jenis hotel berdasarkan lokasinya dibagi kedalam 4 

jenis, yaitu :  

a. City Center Hotel. Biasanya termasuk hotel mewah, hotel yang digunakan 

untuk pertemuan-pertemuan besar dan hotel untuk para tamu 

kepariwisataan. Karakteristiknya antara lain tingginya perbandingan 

pemakaian ruang-ruang diatas lokasi yang bersangkutan, bangunan 

bertingkat tinggi, keteraturan pemanfaatan ruang yang disediakan termasuk 

pertokoan atau perkantoran. 

b. Hotel for Motorists. Hotel jenis ini pelayanan utamanya diperuntukkan bagi 

para pengendara mobil atau sepeda motor, lokasinya terletak pada 

persimpangan jalan raya di pinggiran kota. biasanya tinggi bangunannya 

sedang dan bertingkat rendah saja. 

c. Airport Hotel. Perencanaannya mirip dengan hotel for motorist, 

perbedaannya hanya pada pelayanan pengadaan makanan khusus untuk 

penumpang pesawat udara, sehingg diperlukan penerima tamu yang berjaga 

semalam suntuk. 

d. Resort Hotel. Terdapat di tepi pantai, di daerah gunung atau di daerah 

sumber air panas. Biasanya direncanakan untuk melayani akomodasi 
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pengunjung dalam rombongan paket wisata tertentu dengan penataan 

penerimaan tamu yang banyak pada masa liburan akhir pekan atau mereka 

yang berkunjung hanya semalam. 

 

3. Penggolongan Hotel 

Pada tahun 1970-an sampai dengan 2001, penggolongan kelas hotel di 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Hotel Berbintang 

Hotel Berbintang terdiri dari 5 kelas, yaitu hotel bintang 1, 2, 3, 4, 5 

b. Hotel Non-Bintang atau sering disebut dengan hotel melati 

 

Pada tahun tersebut penggolongan ditinjau dari aspek luas bangunan, 

jumlah kamar, fasilitas penunjang hotel. Sejak tahun 2002 hingga 2013 peninjaian 

penggolongan berubah, yaitu Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Republik Indonesia No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang standar usaha hotel, 

aspek yang ditinjau lebih kepada mutu pelayanan dibanding aspek fasilitas 

bangunan. 

Walaupun demikian seorang perencana dan perancang bangunan yang 

ingin membuat sebuah Hotel khususnya Hotel Ressort dapat mengacu pada 

Ketentuan dan Kriteria Klasifikasi Hotel yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Pariwisata tahun 1995. Akan tetapi untuk jumlah kamar tidak diharuskan sesuai 

dengan golongan kelas hotel asalkan seimbang dengan fasilitas penunjang serta 

seimbang antara pendapatan dan pengeluaran dari hotel tersebut.  

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 

PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang standar usaha hotel terutama mengenai 

hotel bintang 4 adalah sebagai berikut : (Indonesia D. P., 2013) 

a. Lokasi dan lingkungan, area hotel mudah dicapau kendaraan dan terhindar 

dari gangguan luar berupa kebisingan, debu, asap 

b. Bangunan hotel dirancang dengan arsitektur yang indah, serasi dengan 

lingkungan setempat 

c. Terdapat signage yang menunjukkan fasilitas hotel dan fasilitas lainnya 

d. Terdapat taman didalam dan diluar bangunan 

e. Tersedia area parkir yang luas 

f. Tersedia Lobby, akses difabel, Lounge, Duty Manager  

g. Front Office dengan Concierge counter, Safe deposit room, Luggage room 

h. Tersedia Area Belanja, untuk Resort Hotel minimal memiliki 2 fasilitas 

berupa Drug store, Travel Agent, Souvenir Shop, Library 

i. Tersedia toilet umum  

 Toilet Pria : Urinoir beserta wahletnya, WC, Wastafel 

 Toilet Wanita : WC, Wastafel, Ruang rias dengan cermin 

j. Memiliki Koridor / Selasar dengan lebar minimal 1,8 m 

k. Fasilitas pelayanan makan dan minum 

 Restoran dengan luas area duduk perkursi 1.2 m2 sebanding dengan 50% 

jumlah kamar tamu 
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 Restoran khusus dengan luas area duduk perkursi 1.5 m2 

 Tersedianya Dapur dengan luas sekurang-kurangnya 40 % dari luas 

restoran. Dan room service sebagai area kerja untuk pengambilan order 

dan persiapan penghidangan makanan 

 Public Bar 

Fasilitas yang ada dikamar berupa rak koper, lemari pakaian, individual safe 

deposit box, sarana komunikasi, tv, coffee tea maker, mini bar. 

Fasilitas di kamar mandi berupa cermin, tempat sampah, wastafel, kloset, 

shower/bathup diberi grabbar, perlengkapan mandi 

l. Tersedia Sarana Olahraga, Rekreasi, dan Kebugaran, untuk  hotel bintang 4 

dan 5 minimal dua pilihan  

m. Tersedia Ruang Rapat 

n. Tersedia Dapur dan Pantry 

o. Tersedia Binatu (Laundry) 

p. Tersedia Area penerimaan barang dan daerah penyimpanan barang 

(Storage) 

q. Tersedia Area tata graha, yaitu : housekeeping store, ruang linen, room boy 

station, janitor 

r. Tersedianya polikklinik 

s. Tersedia ruang karyawan, berupa :Ruang makan karyawan, tempat ibadah, 

KM, ruang Pelatihan 

t. Tersedia Kantor, berupa : ruang pengelola hotel, ruang security dan instalasi 

CCTV 

4. Jenis-Jenis Penamaan Kamar di Hotel 

Jenis-jenis penamaan kamar hotel antara satu hotel dengan hotel yang lain 

tidak sama, hal ini ada hubungannya dengan kondisi hotel itu sendiri - 

jumlah  kamar  yang  tersedia.   Perbedaan  dalam  penamaan  jenis  kamar 

dikarenakan atas dasar tingkat kemewahan dan kenyamanan. Faktor-faktor 

yang membedakan, antara lain: 

 fasilitas yang tersedia di dalam kamar, 

 luas dari masing-masing kamar, 

 amenities (pengisian kelengkapan dalam suatu kamar), 

 tingkat bintang dari hotel itu sendiri, 

 harga kamar itu sendiri. 

Adapun   jenis-jenis    penamaan kamar  yang    ada di  hotel, adalah sebagai 

berikut (penamaan ini tidak baku dan tidak harus diikuti oleh setiap hotel, 

karena semua tergantung kepada kebijaksanaan dan manajemen hotel 

tersebut): 

a. Standard room/regular room 

Standard room/regular room adaiah kamar yang terdapat di dalam sebuah 

hotel  yang mana  segala  perlengakapan dan  fasilitas  yang terdapat  di 
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dalam kamar  kualitasnya sesuai  dengan standar  yang ditetapkan oleh 

hotel yang bersangkutan. 

Fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam kamar standar, yaitu tempat tidur, 

kamar mandi, meja kelja, televisi, telepon, lemari es, lemari pakaian, rak 

koper. 

Keistimewaan dari kamar standar, yaitu harga kamarnya paling murah di 

hotel. 

b. Deluxe/superior room 

Deluxe/superior  room adalah jenis penamaan kamar di dalam hotel yang 

mana kondisi kan1ar ini setingkat lebih baik dari standard room, dengan 

fasilitas kamar yang sama seperti standar. Bedanya dengan standard room 

adalah sebagai berikut: 

 letak kamar strategis, 

 arah kamar lebih baik pemandanganya, 

 mutu bahan untuk mebelair dan perabotan lebih baik dari standar, 

 ukuran kamar lebih luas dari standard room, 

 catatan khusus, apabila hotel sudah lama berdiri, kamar standar yang 

sudah direnovasi dijadikan de luxe/superior room. 

c. Suite room 

Suite  room  adalah salah satu jenis penamaan kamar yang ada di hotel 

yang mana kamar tersebut dicirikan dengan dua ruangan yang terpisah 

dalam satu kamar, yaitu kamar tamu dan kamar tidur. 

Jenis-jenis penamaan kamar suite room yang ada di hotel, antara lain: 

 Deluxe suit 

 Suite superior 

 Family suit/room 

 Presidential suit 

 Penthouse 

d. Studio room 

Studio room adalah kamar yang dilengkapi dengan studio bed. 

e. Junior suite 

Junior suite adalah kamar yang berukuran besar yang dilengkapi dengan 

standard bed dan hide-away bed (sofa bed). 

f. Twin bedded room 

Twin bedded room adalah kamar yang dilengkapi dengan dua single bed 

untuk dua orang. 

g. Double bedded room 

Double bedded room adalah kamar yang dilengkapi dengan satu tempat 

tidur besar (queen atau king size) untuk dua orang. 

h. Connecting room 

Connecting room adalah dua kamar yang bersebelahan  di mana 

dihubungkan dengan connecting door (pintu tembus/pintu penghubung) 

yang terletak di dinding pemisah antara dua kamar yang bersangkutan. 
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i. Adjoining room 

Adjoining room adalah kamar yang bersebelahan saling menghadap yang 

dipisahkan oleh koridor (gang). 

j. Duplex 

Duplex adalah kamar yang memiliki satu, dua, atau tiga kamar tidur yang 

terpisah, satu dengan lainnya berbeda tingkat dihubungkan dengan tangga 

tetapi masih dalam satu kamar yang sama. 

k. Cabana 

Cabana is a guest room at:ijacent to pool area, with or without sleeping 

facilities   (artinya,  kamar  tamu  yang  langsung  menghadap  ke  kolam 

renang, dengan atau tanpa fasilitas tempat tidur). 

 

5. Jenis-Jenis Kamar berdasarkan Tempat Tidur dan Ukuranya 

Ada beberapa jenis tempat tidur yang ada di hotel, antara lain: 

a. Singlebed 

Single bed adalah tempat tidur yang digunakan untuk satu orang. 

b. Doublebed 

Double bed adalah tempat tidur yang dapat digunakan untuk dua orang. 

c. Twin bed 

Twin bed adalah tempat tidur kembar yang masing-masing hanya dapat 

digunakan  untuk  satu  orang.  Atau  dengan  kata  lain  dua  single bed di 

dalam satu kamar. 

d. Holliday bed 

Holliday bed adalah twin bed yang disambung oleh sumheadboard. 

e. Rollaway bed/extra bed 

Rollaway bed/extra bed adalah tempat tidur tambahan  untuk menambah 

kekurangan  tempat tidur  di dalam kamar, karena kapasitas  tempat tidur 

tidak mencukupi untukjumlah orang yang menginap. 

f. Baby crib/baby coat 

Baby crip/baby coat adalah  tempat  tidur  khusus  untuk  bayi atau  

anakanak. 

g. Studiobed 

Studio bed adalah sofa yang dapat berfungsi sebagai tempat tidur. 

h. Sofa bed/hide-away bedlbidf-a bed 

Sofa bed/hide-away bedlbidf-a bed adalah sofa yang bagian bawahnya 

merupakan tempat untuk menyembunyikan tempat tidur tambahan. 

i. Murplty bed 

Murphy  bed  adalah  sebuah  tempat  tidur  yang  bisa  dilipat  ke  daam 

dinding, sehingga kamar memiliki dwifungsi sebagai  sleeping room dan 

living room. 

j. Fold-away bed 

Fold-away bed adalah tempat tidur yang dapat dilipat dan disimpan di 

suatu tempat penyimpanan. 
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Modifikasi jenis-jenis pemasangan tempat tidur di dalam hotel: 

a. Double-double bed (dua double bet di dalam kamar). 

b. Triple bed (twin bed ditambah dengan extra bed). 

c. Double extra bed (double bed ditambah extra bed). 

 

Jenis-jenis ukuran tempat tidur, untuk ukuran tempat tidur yang berstandar 

intemasional, dari buku AHMA, Managing Housekeeping Operations, halaman 

272. Adapun ukuran-ukutan tempat tidur tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. 2 Ukuran – ukuran tempat tidur 

NO Nama Tempat Tidur Ukuran Keterangan 

1 Crib 0,7 m x 1.3 m Tempat tidur untuk bayi 

2 Rollaway 1 m x 1.9 m Tempat tidur untuk 1 orang 

3 Twin 2 x ( 1 m x 1.9 m ) Dua tempat tidur single 

4 Three – quarter 1.2 m x 1.9 m Tempat tidur untuk 2 orang 

5 Double 1 m x 1.9 m Tempat tidur untuk 2 orang 

6 Queen 1.5 m x 2 m Tempat tidur untuk 3 orang 

7 King 2 m x 2 m Tempat tidur untuk 3 orang 

 

6. Jenis-Jenis Kamar berdasarkan Jumlah Tamu 

a. Single Room: Kamar diperuntukkan bagi satu tamu saja, bisa dengan satu 

ranjang single, ataupun satu ranjang double (super single, queen, atau king). 

b. Double Room: Kamar dengan satu ranjang double (queen atau king). 

c. Twin Room: Kamar dengan dua ranjang single atau dua ranjang super single. 

d. Double Double Room: Kamar dengan dua ranjang double (super single, 

queen, atau king). 

e. Triple Room: Kamar diperuntukkan bagi tiga tamu, dengan satu ranjang 

queen atau king, ditambah satu ranjang single. Atau bisa juga tiga ranjang 

single. 

f. Suite Room: Kamar diperuntukkan bagi empat tamu, dengan dua ranjang 

queen atau king. 

 

2.2.4. Persyaratan Hotel 

1. Arsitektur Bangunan 

Bangunan harus memenuhi syarat-syarat, sesuai dengan undang-undang atau 

peraturan-peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan keadaan setempat. 

2. Interior dan Tata Ruang 

Interior dan tata ruang disesuaikan dengan fungsi ruangan, untuk memberikan 

suasana yang harmonis, serasi dan mempunyai ciri khas daerah tersendiri. 

3. Jenis perlengkapan, peralatan dan mutunya 

Jenis perlengkapan dan mutunya disesuaikan dengan fungsi ruangan, jenis dan 

keadaan setempat untuk mutunya disesuaikan dengan kelas dari hotel. 
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4. Kamar Tamu 

Kamar hotel yang diperuntukkan untuk tamu,terdiri dari kamar tidur, kamar 

mandi, dan serambi. 

5. Fasilitas dan service 

6. Karyawan 

7. Pemeliharaan (maintenance) 

 

2.3. Tinjauan Hotel Resort 

2.3.1. Pengertian Hotel Resort 

Hotel Resort adalah hotel yang biasanya terletak di luar kota, di pegunungan, 

di tepi pantai,di tepi danau atau di daerah tempat berlibur/rekreasi yang memberikan 

fasilitas menginap kepada orang yang sedang berlibur dalam jangka waktu relatif 

lama, fasilitas yang disediakan agak beragam, lebih rileks, informal dan 

menyenangkan (R.S. Damarjati, Istilah-Istilah Dunia Pariwisata). 

Resort adalah suatu perubahan tempat tinggal untuk sementara bagi 

seseorang di luartempat tinggalnya dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan 

kesegaran jiwa danraga serta hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga dikaitkan 

dengan kepentinganyang berhubungan dengan kegiata olah raga, kesehatan, 

konvensi, keagamaan sertakeperluan usaha lainnya (Dirjen Pariwisata , Pariwisata 

Tanah air Indonesia, hal. 13, November, 1988). 

 

2.3.2. Karakteristik Hotel resort 

Hotel Resort memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jenis hotel 

lainnya baik peruangan ataupun pelayanan personlanya. Karakteristik dari hotel 

resort adalah sebagai berikut : 

1. Lokasi 

Hotel resort biasanya terletak pada daerah-daerah yang mempunyai potensi 

keindahan alam. Seperti di dekat pantai, di pegunungan dan lain-lain. 

2. Fasilitas 

Motivasi pengunjung untuk bersenang-senang dengan mengisi waktu luang 

menuntut ketersedianya fasilitas pokok serta fasilitas rekreatif indoor dan 

outdoor. Fasilitas pokok adalah ruang tidur sebagai area privasi. Fasilitas rekreasi 

outdoor meliputi kolam renang, lapangan tennis dan penataan landscape. 

(Manuel-Bory Boid and Fred  Lawson, Tourism and Recreation Development, The 

Achithectur Ltd, London, 1977) 

3. Arsitektur dan Suasana 

Wisatawan yang berkunjung ke Hotel Resort cenderung mencari akomodasi 

denganarsitektur dan suasana yang khusus dan berbeda dengan jenis hotel 

lainnya. Wisatawan pengguna hotel resort cenderung memilih suasana yang 

nyaman dengan arsitektur yang mendukung tingkat kenyamanan dengan tidak 

meninggalkan citra yang bernuansa etnik. 

4. Segmen Pasar 
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Sasaran yang ingin dijangkau adalah wisatawan atau pengunjung yang ingin 

berlibur, bersenang-senang, menikmati pemandangan alam, pantai, gunung dan 

tempat-tempat lainnya yang memiliki panorama yang indah. 

 

2.3.3. Macam Hotel Resort 

1. Berdasarkan lokasi 

Hotel yang terletak dipegunungan (mountain resort hotel), dipantai (beach resort 

hotel), ditepi laut (seacide resort hotel) dan di kawasan marina (marina resort 

hotel). 

2. Berdasarkan periode pemakaian Hotel yang dibuka musim dingin saja (winter 

resort hotel), musim panas saja (summer resort hotel) dan buka sepanjang tahun. 

3. Berdasarkan atraksi utamanya, Yaitu golf resort hotel, sky resort hotel, tennis 

resort hotel, sparesort hotel dan casino resort hotel. 

2.3.4. Tipologi Hotel Resort 

Tipologi pada bangunan hotel resort dilihat dari bentuk bangunan menurut  (Partners, 

1962) antara lain : 

1. Bentuk Cottage 

Terdiri dari unit-unit massa bangunan yang berdiri sendiri dan massa 

bangunannya bersifat menyebar. Hubungan aktivitasnya berlaku secara 

horizontal. 

2. Bentuk Convention 

Terdiri dari satu bangunan yang berlantai banyak. Sistem penataan ruang 

tersusun secara vertikal dengan fasilitas transportasi vertikal. 

3. Bentuk Kombinasi 

Merupakan gabungan antara bentuk cottage dan convention. Dengan hubungan 

aktivitas yang berlaku secara horizontal dan vertikal. 

 

2.4. Tinjauan Universal Design 

Universal desain pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat oleh Ron Mace pada 

tahun 1985. Sebelumnya pada tahun 1950 dikenal sebagai barrier-free design atau desain 

bebas hambayan yang dalam perkembanyannya memiliki perspektif negative diantara orang 

Amerika. Karena desain ini hanya digunakan oleh kaum difabel, sehingga kedudukan antara 

difabel dan non-difabel diruang public menjadi terpisah. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip 

equity yang mengharuskan adanya persamaan hak bagi setiap orang di ruang publik. 

Selanjutnya pada tahun 1970 berkembang terminologi yang lebih popular dan dikenal 

dengan accessible design (desain yang aksesibel) yang mengatakan bahwa sarana aksesibilitas 

sebagai parameter yang mempengaruhi pergerakan masyarakat di lingkungan publik. Tetapi 

accessible design dalam penerapannya dirasakan masih kurang praktis karena cakupannya 

terlalu luas. 

Oleh karena itu Ron Mace mengatakan perlu adanya standar minimum untuk mengatur 

fasilitas umum kaum difabel dan non-difabel dalam ruang public secara bersmaan yang 

dikenal dengan universal design. Dalam artinyannya, Universal Design adalah produk dan 

lingkungan yang dihasilkan dalam perancangan lingkungan binaan yang memungkinkan 



HOTEL RESORT DI KAWASAN WISATA ISTANO BASA 
PAGARUYUNG  

 

 

YOLANDA FRANSISKA - 21020110120083 17 

 

semua orang dapat dengan mudah untuk mengakses setiap elemen didalamnya. Dalam 

penerapannya universal design bisa tidak sama di setiap tempat tergantung dari berbagai 

pendekatan desain dan undang-undang yang berlaku (Ronald L. Mace dalam Yusita 

Kusumarini & Tri Noviyanto Puji Utomo, 2008).  

Dapat dirangkum bahwa Universal desain adalah sebuah pendekatan desain untuk 

menghasilkan fasilitas dan juga produk bagi semua orang (sebagai pengguna) secara umum, 

tanpa batasan fisik, rentang usia, dan juga jenis kelamin. Dengan pendekatan desain tersebut, 

suatu fasilitas maupun produk akan mengalami ’kompromi’ sehingga semua orang sebagai 

pengguna dapat diakomodasi kebutuhannya dalam beraktivitas, tanpa mengeksklusifkan 

sebagian orang (Yusita Kusumarini & Tri Noviyanto Puji Utomo, “Konsep Desain Kamar Mandi 

Bertema ‘Accessible Restroom’”. ITB J. Vis. Art & Des. Vol. 2, No. 1, 2008, 87) 

 

 

 
 

 

2.4.1. Prinsip – Prinsip Universal Desain 

Menurut Molly Folente Story (Universal Design Handbook 2nd Edition, 2011) prinsip-

prinsip utama universal design, yaitu : 

1. Equitable Use 
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Desain yang dapat digunakan dan dipasarkan bagi semua orang yang termasuk 

orang dengan keterbatasan fisik/penyandang cacat.  

2.  Flexibility in Use 

Produk desain mengakomodasi semua jenis pengguna dan tidak dibedakan 

berdasarkan kemampuannya. 

3. Simple and Intuitive Use 

Penggunaan desain mudah dimengerti ditinjau dari segi pengalaman dan 

kemampuan pengguna. 

4. Perceptible Information 

Produk desain dilengkapi informasi pendukung yang penting untuk pengguna 

dimana informasi yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan pengguna. 

5. Tolerance for Error 

Mampu mengurangi resiko bahaya, kerugian akibat kecelakaan atau kejadian 

yang tidak diinginkan dari tindakan yang keliru. 

6. Low Physical Effort 

Produk desain dapat digunakan secara efisien dan aman dengan mengurangi 

resiko cedera.  

7. Size and Space for Approach and Use 

Penggunaan ukuran ruang dalam desain yaitu dengan melakukan pendekatan 

melalui postur, ukuran dan pergerakan pengguna. 

 

2.5. Tinjauan Arsitektur Neo Vernakular 

Di beberapa kota di Indonesia, bangunan dengan tradisi arsitektur vernakular ataumodel 

bangunantertentu dilestarikan sebagai monumen. Modernisasi arsitektur tradisionalseringkali 

di-‘muncul’-kan ketikabangunan-bangunan pemerintahan, gedung-gedung DPR, bangunan-

bangunan pendidikan, ibadah dan lain-lainnya sengaja dirancang denganmengadopsi dan 

menduplikasi bentuk fisik bangunan tradisional saja. Pembangunan gedung-gedung modern 

vernakular di Indonesia seolah kehilangan roh, wujud fisik tanpa nilai-nilai,tanpa pemahaman 

makna. Hal ini ditandai dengan hilangnya makna simbolis, tradisiarsitektur vernakular, model 

bangunan dan punahnya peran penting kultur masyarakat dalamkehidupan sosial budaya. 

Dalam proses eksplorasinya, ada empat model pendekatan yangharus diperhatikan terkait 

dengan bentuk dan maknadalam merancang dan memodernisir  bangunan tradisional dalam 

konteks ke-kini-an, yaitu kecenderungan terjadinya perubahan- perubahan dengan 

paradigma, yaitu: (a)bentuk dan maknanya tetap (b)bentuk tetap denganmakna baru (c) 

bentuk baru dengan makna tetap (d) bentuk dan maknanya baru. 

 

2.5.1. Pengertian Vernakular 

Vernakular artinya bahasa setempat. Dalam arsitektur, istilah ini untuk 

menyebut bentuk-bentuk yang menerapkan unsur-unsur budaya, lingkungan, dan 

iklim setempat  yang diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektur seperti: denah, 

struktur, detail, ornamen, dan lain-lain. Oleh sebab itu, arsitektur tradisional baik 

dalam bentuk permukiman maupun dalam unit-unit bangunan didalamnya, dapat 

dikategorikan dalam vernacular murni karena terbentuk oleh tradisi turun-temurun 

tanpa pengaruh dari luar. 
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Tjahjo (1998:45) mengatakan: Arsitektur vernacular merupakan jenis 

arsitektur hasil pengembangan arsitektur rakyat. Pengembangan itu terjadi  karena 

kebutuhan, iklim, budaya, dan bahan. 

Dalam perkembangan arsitektur modern, ada bentuk arsitektural yang 

mengacu pada “bahasa setempat” dengan mengambil elemen-elemen arsitektur lokal 

ke dalam bentuk modern yang disebut “Neo-Vernakular”. Dengan demikian, aliran 

Neo-Vernakular adalah suatu aliran dalam arsitektur yang mengacu pada bentuk 

arsitektur lokal, atau dapat juga dikatakan bahwa arsitektur Neo-Vernakular  adalah 

perpaduan antara arsitektur modern dengan arsitektur tradisional. 

Arsitektur Neo-Vernakular kadang-kadang tidak hanya mengambil elemen-

elemen fisik arsitektur lokal yang diterapkan dalam bentuk modern, tetapi juga 

elemen-elemen non fisik seperti: budaya, pola pikir, pandangan terhadap ruang, tata 

letak yang mengacu pada makrokosmos, religi, atau kepercaayaan, dan lain-lain yang 

menjadi konsep dan kriteria  perancangannya. 

Ciri-ciri arsitektur vernacular dan Neo-Vernacular tersebut dari segi bentuk 

dapat dikatakan sebagai produk arsitektur yang ramah lingkungan, karena dalam 

rancangan aristektur jenis ini, tidak berusaha menantang alam, tetapi justru menyatu 

dengan alam. Dan karena menyatu dengan alam, sehingga produk arsitektur seperti 

ini juga dapat dikategorikan sebagai arsitektur yang berwawasan lingkungan, dan 

bahkan juga tidak salah kalau dikatakan sebagai produk arsitektur lingkungan. Tetapi 

aspek yang lain, masih perlu dikaji lebih jauh termasuk dari segi analisis dampak 

lingkungan apakah tidak mencemari lingkungan, utamanya dari segi utilitas dan 

pembuangan air limbah. 

 

2.5.2. Pengertian Neo-Vernacular 

Kata NEO atau NEW berarti baru atau hal yang baru, sedangkan kata 

vernacular berasal dari kata vernaculus (bahasa latin) yang berarti asli. Maka 

arsitektur vernacular dapat diartikan sebagai arsitektur asli yang dibangun oleh 

masyarakat setempat. 

Arsitektur Vernacular konteks dengan lingkungan sumberdaya setempat yang 

dibangun oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi sederhana untuk 

memenuhi kebutuhan karakteristik yang mengakomodasi nilai ekonomi dan tatanan 

budaya masyarakat dari masyarakat tersebut. Dalam pengertian umum, arsitektur 

Vernacular merupakan istilah yang banyak digunakan untuk menunjuk arsitektur 

indigenous kesukaan, tribal, arsitektur kaum petani atau arsitektur tradisional.   

Pengertian Arsitektur Vernacular sering disamakan dengan Arsitektur 

Tradisional. Joseph Prijotomo berpendapat bahwa secara konotatif tradisi dapat 

diartikan sebagai pewarisan atau penerusan norma-norma adat istiadat atau 

pewarisan budaya yang turun-temurun dari generasi ke generasi. 

Arsitektur Neo-Vernacular merupakan suatu paham dari aliran Arsitektur 

Post-Modern yang lahir sebagai respon dan kritik atas modernisme yang 

mengutamakan nilai rasionalisme dan fungsionalisme yang dipengaruhi 

perkembangan teknologi industri. Arsitektur Neo-Vernacular merupakan arsitektur 
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yang konsepnya pada prinsipnya mempertimbangkan kaidah-kaidah normative, 

kosmologis, peran serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat serta keselarasan 

antara bangunan, alam, dan lingkungan. Arsitektur Neo-Vernacular merupakan 

perpaduan antara bangunan modern dengan bangunan bata pada abad 19. 

Dari pernyataan Charles Jencks dalam bukunya “language of Post-Modern 

Architecture” maka dapat dipaparkan ciri-ciri Arsitektur Neo-Vernacular sebagai 

berikut : 

1. Batu bata (dalam hal ini merupakan elemen konstruksi lokal) 

Bangunan didominasi penggunaan batu bata abad 19 gaya Victorian yang 

merupakan budaya dari arsitektur barat. 

2. Mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan 

proporsi yang lebih vertikal. 

3. Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang modern dengan ruang 

terbuka di luar bangunan. 

4. Warna-warna yang kuat dan kontras. 

5. Susunan masa yang indah 

Dari ciri-ciri di atas dapat dilihat bahwa Arsitektur Neo-Vernacular tidak ditujukan 

pada arsitektur modern atau arsitektur tradisional tetapi lebih pada keduanya. 

Hubungan antara kedua bentuk arsitektur diatas ditunjukkan dengan jelas dan tepat 

oleh Neo-Vernacular melalui trend akan rehabilitasi dan pemakaian kembali. 

Mendapatkan unsur-unsur baru dapat dicapai dengan pencampuran antara unsur 

setempat dengan teknologi modern, tapi masih mempertimbangkan unsur setempat. 

 

2.5.3. Penerapan Arsitektur Neo Vernakular Sumatera Barat 

1. Rumah Tradisional Sumatera Barat 

Rumah Gadang atau Rumah Gadang adalah nama untuk rumah adat 

Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak di jumpai di provinsi 

Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh 

masyarakat setempat dengan nama Rumah Bagonjong atau ada juga yang 

menyebut dengan nama Rumah Baanjuang. 

  
Gambar 2.1. Rumah Tradisional Minangkabau 

http://wisatatanahdatar.blogspot.com/ 

 

http://wisatatanahdatar.blogspot.com/
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Gambar 2.2. Situasi Istano Basa Pagaruyung 

http://wisatatanahdatar.blogspot.com/ 

 

 
Gambar 2.3. Denah Istano Basa Pagaruyung 

http://wisatatanahdatar.blogspot.com/ 

 

2. Arsitektur Rumah Tradisional Sumatera Barat 

Rumah adat ini memiliki keunikan bentuk arsitektur dengan bentuk puncak 

atapnya runcing yang menyerupai tanduk kerbau dan dahulunya dibuat dari 

bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun namun belakangan atap 

rumah ini banyak berganti dengan atap seng. 

Rumah Gadang ini dibuat berbentuk empat persegi panjang dan dibagi atas 

dua bahagian muka dan belakang. Dari bagian dari depan Rumah Gadang 

biasanya penuh dengan ukiran ornamen dan umumnya bermotif akar, bunga, 

http://wisatatanahdatar.blogspot.com/
http://wisatatanahdatar.blogspot.com/
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daun serta bidang persegi empat dan genjang. Sedangkan bagian luar belakang 

dilapisi dengan belahan bambu. Rumah tradisional ini dibina dari tiang-tiang 

panjang, bangunan rumah dibuat besar ke atas, namun tidak mudah rebah oleh 

goncangan, dan setiap elemen dari Rumah Gadang mempunyai makna tersendiri 

yang dilatari oleh tambo yang ada dalam adat dan budaya masyarakat setempat. 

 
Gambar 2.4. Denah Tiang Rumah Adat Minangkabau 

http://wisatatanahdatar.blogspot.com/ 

 

Pada umumnya Rumah Gadang mempunyai satu tangga yang terletak pada 

bagian depan. Sementara dapur dibangun terpisah pada bagian belakang rumah 

yang didempet pada dinding. 

Elemen-elemen bangunan yang terdapat pada suatu rumah gadang adalah: 

a. Tangga 

tangga pada sebuah rumah gadang terbuat dari bahan material kayu dan 

biasanya diawali dengan sebuah batu alam yang datar, biasanya jumlah anak 

tangga ini berjumlah ganjil, seperti 5, 7 dan 9. Tangga tempat masuk berada 

ditengah-tengah dan merupakan serambi muka 

b. Tiang 

Ada berbagai nama dan jenis tiang pada suatu rumah, pemberian nama pada 

setiap tiang pada suatu rumah gadang tersebut disesuaikan dengan fungsi 

dan letaknya pada rumah gadang. 

c. Balok 

Merupakan pengikat antara tiang dengan tiang pada suatu rumah gadang 

yang membujur pada bagian atas maupun pada bagian bawah tiang. 

d. Ruang 

Ruang atau space pada suatu rumah gadang merupakan ruangan yang 

terbentuk oleh deretan tiang-tiang yang membujur didalam rumah gadang 

tersebut 

e. Bilik 

Bilik merupakan daerah privat bagi penghuni suatu rumah gadang, bilik pada 

pangkal rumah gadang dihuni oleh orang tua dan anak-anak gadis yang belum 

menikah sedangkan bilik yang terdapat pada ujung rumah gadang dihuni oleh 

pasangan pengantin. 

http://wisatatanahdatar.blogspot.com/
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f. Dinding 

Dinding pada rumah gadang terbagi atas tiga bagian, yaitu dinding depan, 

dinding sasak, serta dinding samping. Secara umum dinding pada rumah 

gadang tersebut terbuat dari anyaman bambu yang diikat oleh papan-papan 

sebagai tulangannya. 

g. Atap 

Atap sebuah rumah gadang biasanya terdiri dari ijuk, walaupun pada masa 

sekarang penggunaan bahan ijuk ini sudah marak diganti dengan penggunaan 

material seng. Bentuknya menyerupai tanduk kerbau dengan jumlah lengkung 

antara biasanya empat atau enam, dan satu lengkungan ke arah depan rumah 

h. Gonjong 

Gonjong merupakan ciri khas dari rumah tinggal tradisional masyarakat 

minangkabau, sehingga rumah tinggal masyarakat minangkabau ini juga 

dikenal dengan istilah rumah bagonjong.  

i. Badan 

Rumah Gadang berbentuk kapal, yaitu kecil di bawah dan besar di atas. 

 

Untuk menelaah metode desain yang diterapkan pada arsitektur tradisional 

dibutuhkan penelitian yang cukup mendalam. Banyak faktor yang mempengaruhi 

cara berarsitektur dan hasil karya arsitektur yang lahir pada suatu golongan atau 

etnis masyarakat tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan pula pendekatan dari 

berbagai sudut pandang untuk dapat menjelaskan metode seperti apa yang 

mereka pakai dalam mencitrakan arsitektur tradisionalnya. 

Namun saat melihat atap gonjong, terlihat geometri yang berbeda dan seolah 

keluar dari kaidah yang diterapkan pada denah. Berbeda denah yang didominasi 

oleh garis-garis lurus yang terkesan kaku, atap gonjong terbentuk dari komposisi 

garis-garis lengkung yang terkesan lebih dinamis. Persamaannya, bentuk atap 

gonjong juga merupakan simbol serta rekaman terhadap sesuatu yang erat 

kaitannya dengan kehidupan masyarakat Minangkabau. Namun hal yang 

disimbolkan oleh atap gonjong lebih bersifat pada sesuatu yang fisik, seperti 

sesuatu yang berasal dari alam atau benda kenangan masa lampau. Secara 

sederhana, bentuk dasar dari gonjong adalah segitiga sama kaki namun dengan 

jumlah besar sudut kurang dari 180o, segitiga yang berada pada kaidah non-

Euclidean geometry. 

Ada beberapa pendapat mengenai apa yang masyarakat Minangkabau 

simbolkan dan rekam melalui atap gonjong antara lain, 

 Atap gonjong merupakan simbol dari tanduk kerbau, karena kerbau 

merupakan hewan yang dianggap sangat erat kaitannya dengan penamaan 

daerah Minangkabau. 

 Atap gonjong adalah simbol dari pucuk rebung (bakal bambu), karena bagi 

masyarakat Minangkabau rebung merupakan bahan makanan adat, olahan 

rebung merupakan hidangan yang selalu ada saat upacara-upacara adat. 
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Selain itu, bambu dianggap tumbuhan yang sangat penting dalam konstruksi 

tradisional. 

 Atap gonjong menyimbolkan kapal sebagai rekaman untuk mengenang asal 

usul nenek moyang orang Minangkabau yang dianggap berasal dari 

rombongan Iskandar Zulkarnaen yang berlayar dengan kapal dari daerah 

asalnya yang kemudian terdampar di dataran Minangkabau sekarang. 

 Atap gonjong merupakan rekaman terhadap alam Minangkabau yang 

berbukit yang terdiri dari punggungan-punggungan dan landaian-landaian. 

 

Pada ujung kiri dan kanan ada anjungan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 

dua tingkat dan sebanyak-banyaknya tiga tingkat. Anjungan berupa tangga 

(bertingkat) yang terletak pada tengah bagian lebar rumah. Ruangan pada 

anjungan hanya digunakan untuk hal-hal khusus, seperti untuk pasangan yang 

baru menikah dalam keluarga tersebut. 

 

3. Penerapan Neo Vernakular di Sumatera Barat 

Gambar dibawah ini merupakan penerapan arsitektur neo vernakular di Sumatera 

Barat. Bangunan modern yang bercampur dengan unsur tradisional, terlihat dari 

bentuk atapnya yang berupa gonjong. 

 

 
Gambar 2.5. Bangunan Kantor Bupati Tanah Datar 

www.tanahdatar.go.id 

 
Gambar 2.6. Mesjid Raya Kota Padang 

http://simbi.kemenag.go.id/  

http://www.tanahdatar.go.id/
http://simbi.kemenag.go.id/simas/index.php/profil/masjid/3843/?tipologi_id=2
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2.6. Studi Banding 

2.6.1. Hotel Santika Bandung 

1. Profil Hotel 

Santika Indonesia Hotels & Resorts adalah salah satu grup hotel di 

Indonesia dan dikelola oleh PT. Grahawita Santika, unit bisnis Kelompok Kompas 

Gramedia. PT. Grahawita Santika didirikan pada tanggal 22 Agustus 1981. Santika 

Indonesia Hotels & Resorts telah memiliki lebih dari 40 hotel yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Sejak tahun 2006, Santika Indonesia Hotels & Resorts 

mengubah strateginya berdasarkan segmentasi pasar dengan membagi beberapa 

brand menjadi The Royal Collection, Hotel Santika Premiere, Hotel Santika, dan 

Amaris Hotel. Hotel Santika Bandung yang berlokasi di Jl.Sumatera Bandung. 

 

 
Gambar 2.7. Hotel Santika Bandung 

Sumber : http://www.santika.com/santika-bandung 

 

Hotel Santika Semarang adalah hotel ketiga di jajaran Santika Indonesia 

Hotels & Resorts. PT. Grahawita Santika mulai mengelola hotel ini pada tanggal 30 

November 1983 dan memiliki 76 kamar. Saat ini, Hotel Santika Semarang sedang 

dipugar. 

2. Fasilitas 

Hotel Santika merupakan hotel bintang empat yang memiliki fasilitas antara lain : 

a. Lobby 

Hotel Santika Bandung yang berbintang 4 ini memiliki lokasi yang nyaman 

dengan fasilitas modern di setiap guestroomnya. Dengan fasilitas elegan dan 

perhotelan, para tamu di hotel ini akan benar-benar memiliki kesan untuk 

bertinggal disini dan akan membuat perjalanan masing-masing tamu menjadi 

perjalanan yang menyenangkan dan hotel ini juga di hiasi dengan prabot 

kontemporer yang bergaya seni. 

http://www.santika.com/santika-bandung
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Gambar 2.8. Lobby Hotel Santika 

Sumber : http://www.santika.com/santika-bandung 

 

 
Gambar 2.9. Resepsionis Hotel Santika 

Sumber : http://www.santika.com/santika-bandung 

 

b. Fasilitas Kamar 

 Family Premiere Room 

Berjumlah 1 kamar, dimana terdapat fasilitas king size bed, air 

conditioner, lemari es, 2 unit TV dan laser programme, mini bar, living 

room, dining room, 3 unit telepon, coffee/tea maker, hot and cool water, 

hair dryer. 

 Premiere Room 

Berjumlah 1 kamar, dimana terdapat fasilitas king size bed, air 

conditioner, lemari es, 2 unit TV dan laser programme, mini bar, living 

room, dining room, 2 unit telepon, coffee/tea maker, hot and cool water, 

hair dryer. 

 Executive Suite 

Berjumlah 2 kamar, dimana terdapat fasilitas king size bed, air 

conditioner, lemari es, 1 unit TV dan laser programme, mini bar, living 

room, dining room, 2 unit telepon, coffee/tea maker, hot and cool water, 

hair dryer. 

 Deluxe Suite 

http://www.santika.com/santika-bandung
http://www.santika.com/santika-bandung
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Berjumlah 1 kamar, dimana terdapat fasilitas king size bed, air 

conditioner, lemari es, 1 unit TV dan laser programme, mini bar, 2 unit 

telepon, coffee/tea maker, hot and cool water, hair dryer. 

 Family 

Berjumlah 12 kamar, dimana terdapat fasilitas king size bed, air 

conditioner, lemari es, 1 unit TV dan laser programme, 1 unit telepon, 

coffee/tea maker, hot and cool water, hair dryer. 

 Deluxe 

Berjumlah 19 kamar, dimana terdapat fasilitas king size bed, air 

conditioner, lemari es, 1 unit TV dan laser programme, 1 unit telepon, 

coffee/tea maker, hot and cool water, hair dryer. 

 Superior 

Berjumlah 40 kamar, dimana terdapat fasilitas middle size bed, air 

conditioner, lemari es, 1 unit TV, 1 unit telepon, coffee/tea maker, hot 

and cool water, hair dryer. 

  

Gambar. 2.10. Gambar Interior Kamar Hotel Santika 

Sumber : http://www.santika.com/santika-bandung 

 

Gambar. 2.11. Gambar Interior Toilet Hotel Santika 

Sumber : http://www.santika.com/santika-bandung 

c. Fasilitas Function Room 

Selain kamar tamu, Hotel Santika juga menyediakan Function Room atau yang 

dikenal dengan nama Sri Marganti Function Room. Fasilitas digunakan untuk 

tempat pernikahan, rapat, seminar dan lainnya. 

http://www.santika.com/santika-bandung
http://www.santika.com/santika-bandung
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Gambar. 2.12. Interior Function Room Hotel Santika 

Sumber : http://www.santika.com/santika-bandung 

 

d. Fasilitas Makanan dan Minuman 

 Pandan Wangi Coffee Shop 

Pandan Wangi Coffee Shop dibuka tiap hari 24 jam dan merupakan “Main 

Restaurant” di Hotel Santika. Pandan Wangi Coffee Shop berkapasitas 60 

tempat duduk dan menyediakan berbagai macam makanan Indonesia 

Khas Sunda, Jawa, Cina dan Eropa. 

 
Gambar. 2.13. Restoran Hotel Santika 

Sumber : http://www.santika.com/santika-bandung 

 

 Pelangi Bar 

Pelangi bar menyediakan berbagai macam minuman beralkohol, 

nonalkohol dan minuman campuran. Pelangi Bar berkapasitas 20 tempat 

duduk. 

 

Gambar. 2.14. Cafe Hotel Santika 

Sumber : http://www.santika.com/santika-bandung 

 Room Service 

Pihak Hotel menyediakan jasa pemesanan makanan dan minuman yang 

sama dengan yang tersedia di Pandan Wangi Coffee Shop agar pesanan 

tamu diantarkan dan disajikan dikamarnya. 

 

http://www.santika.com/santika-bandung
http://www.santika.com/santika-bandung
http://www.santika.com/santika-bandung
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e. Fasilitas Penunjang lainnya 

 Swimming Pool (Kolam Renang) 

Selain diperuntukkan bagi semua tamu juga diperuntukkan untuk pihak 

luar yang berkepentingan. 

 
Gambar 2.15. Kolam Renang Hotel Santika 

Sumber : http://www.santika.com/santika-bandung 

 Fitness Center & Spa 

 
Gambar. 2.16. Fitness Center Hotel Santika 

Sumber : http://www.santika.com/santika-bandung 

 

 Disediakan berbagai macam program pilihan yaitu : 

- Sauna 

- Program Menurunkan Berat Badan 

- Weight Trying 

- Aerobic 

- Step Reebok Aerobic 

 Drugstore 

Fasilitas ini menjual berbagai jenis obat dan disediakan untuk 

memudahkan tamu jika sewaktu-waktu membutuhkan obat. Terletak di 

lantai dasar, memiliki waktu operasional 24 jam dan menyediakan 

berbagai macam obat bagi tamu yang memerlukan. 

 Laundry & Dry Cleaning 

http://www.santika.com/santika-bandung
http://www.santika.com/santika-bandung
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Fasilitas ini untuk memudahkan tamu dalam mencuci pakaian dan juga 

untuk mencuci pakaian para karyawan dan sheet Hotel. 

 Money Changer 

Diperuntukkan bagi tamu dalam negeri maupun asing yang ingin 

menukarkan uang ke dalam mata uang lain. Dibuka mulai pukul 08.00 – 

16.00 WIB 

 Business Center 

Pelayanan yang diberikan berupa layanan fotokopi, faksimili, internet dan 

telepon. Terletak di lantai dasar. 

 Hair and Beauty Salon 

Terletak di lantai dasar, membantu para tamu yang membutuhkan 

bantuan dalam hal menjaga enampilan untuk menghadiri acara formal 

maupun non formal. 

 Basement Parking 

Terdapat area parkir kendaraan yang berkapasitas kurang lebih 60 mobil 

 Driver Room 

Fasilitas ini disediakan bagi para tamu individu maupun pasangan yang 

dating membawa supir mereka. 

 Safe Deposit Box 

Pihak manajemen menyediakan Safe Deposit Box bagi tamu, yang 

diletakkan disetiap kamar hotel. Agar tamu dapat menyimpan barang 

berharga mereka di dalamnya. 

 Peralatan-peralatan Penunjang 

Selain fasilitas-fasilitas di atas, Hotel Santika juga menyediakan peralatan-

peralatan penunjang yang bisa digunakan untuk meeting seperti : 

- Slide projector 

- In focus 

- Overhead projector 

- Sound system sederhana 

 Fasilitas bagi karyawan 

Fasilitasnya terdiri dari Employee Dining Room, koperasi karyawan, klinik 

pengobatan, locker room dan mushola 

 

3. Struktur Organisasi 

Dalam suatu perusahaan, struktur organisasi sangat penting karena 

organisasi adalah bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerjasama 

untuk mencapai tujuan bersama yang terikat secara formal, dimana didalam 

hubungan tersebut, ada kelompok orang yang disebut pimpinan dan kelompok 

orang yang disebut bawahan. Dengan adanya struktur organisasi yang teratur dan 

baik,maka setiap karyawan dapat mengetahui apa yang harus dikerjakannya dan 

dari siapa dia menerima perintah serta kepada siapa dia bertanggung jawab. 
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Hotel Santika Bandung dipimpin oleh seorang General Manager yang 

bertanggung jawab kepada PT.Grahawita Santika. General Manager membawahi 

beberapa departemen,yaitu: 

a. Front Office Department 

b. Housekeeping Department 

c. Marketing Department 

d. Food and Beverages Service Department 

e. Food and Beverages Product Department 

f. Accounting Department 

g. Engineering Department 

h. Human Resources & Development ( HRD ) Department 

 

 
Gambar 2.17. Bagan Struktur Organisasi Hotel Santika 

Sumber : http://www.santika.com/santika-bandung 

 

Di samping gambaran struktur organisasi dari Hotel Santika secara 

keseluruhan, juga terdapat  gambaran struktur organisasi HRD ( Human Resources 

& Development ) Department Hotel Santika Bandung yang merupakan bagian 

yang terkait dengan penulisan Laporan Tugas Akhir. 

HRD ( Human Resources & Development ) Department ini dikepalai oleh seorang 

manajer yang membawahi : 

1. HRD ( Human Resources & Development ) Administrator 

2. HRD ( Human Resources & Development ) Clerk 

3. Chief Security 

4. Security Leader 

5. Security Guard 

 

http://www.santika.com/santika-bandung
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2.6.2. Green Valley Resort 

Berlokasi di Bandungan Kab Semarang Jawa Tengah, Green Valley merupakan 

fasilitas training, gathering dan outbound dengan konsep resort. Dibangun di dataran 

Tinggi Ungaran, di lembah Gunung Ungaran, Green valley menawarkan suasana 

pegunungan bebas polusi dan atmosfir yang tenang. Berjarak sekitar 60 menit dari 

Kota Semarang, tempat ini menawarkan pesona alami seperti udara yang sejuk, 

pepohonan yang hijau dan keramah tamahan penduduk lokal. Konsep alami Green 

Valley dengan cottage yang terbuat dari kayu dengan kombinasi sempurna akan gaya 

arsitektur rumah tradisional dari seluruh Indonesia. 

 
Gambar 2.18. Green Valley Resort 

Sumber : http://greenvalley.co.id/ 

 

Konsep alami dari Green Valley semakin diperkental dengan hadirnya rumah-

rumah penginapan yang terbuat dari kayu dengan perpaduan gaya arsitektur rumah 

adat dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. 

Green Valley Service: Wedding Party, Wedding Packages from Aster Wedding 

Package, Begonia Wedding Package, Clover Wedding Package, Photo Taking & Video 

Shooting. Birthday Party, Anniversary, BBQ Party, Gathering, Reunion & Religious 

meeting service, Training & Outbound service and Meeting Room Service. 

Fasilitas: Home Stay, Kamar Tidur besar, Kamar Tidur kecil, Restaurant, Hall, 

Children pool, VIP Karaoke, Outbound sports ground, Outdoor sports ground (Futsal), 

Hot Spot Area, Paint Ball, Mini water pond, Billiard, Ping Pong Table dan Wood Ball. 

 

  

http://greenvalley.co.id/
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Gambar 2.19. Fasilitas Green Valley Resort 

Sumber : http://greenvalley.co.id/ 

 

Tabel 2.3. Fasilitas Kamar Green Valley Resort 

NO ROOM BED NAME OF ROOM JUMLAH 

1 Standar 3 Bambu, Palem, Cemara, Pinus, 

Kamboja, Sakura 

23 

2 Standar 4 Anyelir 1 

3 Standar 5 Lili, Lavender, Seruni, Seroja 8 

4 Standar 6 Alamanda 1 

5 Standar 7 Ngarukan, Ngasinan 4 

6 Superior 2 Mawar, Amarilis 11 

7 Deluxe 2 Aster, Adenium 4 

8 Suite 2 Joglo Manten 1 

9 Suite 3 Asoka 1 

10 Tenda Batik 3 Tenda Batik 10 

11 Basement 6 B. Pinus 1 

12 Basement 7 B. Bambu 1 

13 Basement 12 B. Cemara, B. Kamboja 2 

JUMLAH 68 

 

 

 
Gambar 2.20. Interior Kamar Green Valley Resort 

Sumber : http://greenvalley.co.id/ 

http://greenvalley.co.id/
http://greenvalley.co.id/
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2.6.3. Tea Garden Resort 

Tea Garden Resort Subang - Bandung menawarkan akomodasi berbentuk 

cottage dengan desain minimalis modern. Kenyamanan anda akan terasa dengan tata 

letak desain di kawasan cottage TEA GARDEN RESORT Subang. 

 
Gambar 2.21. Tea Garden Resort 

Sumber : http://teagardensubang.blogspot.com/ 

 

Berbagai fasilitas yang ada di Tea Garden Resort Subang , serta potensi yang ada 

di sekitar kawasan resort ini, dapat dikemas menjadi satu kegiatan Integrated Activity 

/ aktifitas terpadu untuk acara Gathering Outing Outbound Anda, seperti : Fun 

Treasure Hunt atau Amazing Race dengan mengoptimalkan fasilitas dan lingkungan 

resort seperti : 

- Kebun Teh 

- Masyarakat/Penduduk yang memelihara sapi 

- Jalan lingkungan permukiman 

- Air Terjun 

- Area Paintball 

- Persawahan 

- Sanggar pembuatan Batik dan Keramik 

- Jalur Landrover Offroad 

- Area Kolam Renang dan Kolam Rendam 

- Interaktive Activity ( Membatik & Membuat Keramik ) 

- Area Terbuka dan semi outdoor untuk setting acara kebersamaan / dinner 

Tabel 2.4. Fasilitas Kamar Tea Garden Resort 

NO ROOM TYPE LUAS JUMLAH 

1 Kamar Superior, 1 kamar tidur 70 m2 10 

2 Kamar Superior, 2 kamar tidur 80 m2 12 

3 Kamar Deluks, 2 kamar tidur 100 m2 8 

JUMLAH 30 

 

http://teagardensubang.blogspot.com/
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Gambar 2.22. Kamar-kamar di Tea garden Resort 

 Sumber : http://teagardensubang.blogspot.com/ 

 

Gambar 2.23. Interior Kamar di Tea garden Resort 

Sumber : http://teagardensubang.blogspot.com/ 

 

Gambar 2.24. Fasilitas di Tea garden Resort 

Sumber : http://teagardensubang.blogspot.com/ 

http://teagardensubang.blogspot.com/
http://teagardensubang.blogspot.com/
http://teagardensubang.blogspot.com/
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2.6.4. Susan Spa Resort 

Susan Spa and Resort menawarkan suasana menyenangkan untuk menghabiskan 

liburan. Tidak hanya akomodasi yang nyaman, di sini juga tersedia taman yang luas 

dan indah untuk resepsi pernikahan atau acara sejenisnya, fasilitas olahraga dan 

rekreasi, serta spa. Letaknya di Dusun Piyoto, Bandungan, Semarang. Kalau Anda ingin 

menghabiskan liburan dengan kesejukan dan keindahan pemandangan lereng 

Gunung Ungaran, serta dimanjakan dengan berbagai perawatan spa, Susan Spa and 

Resort siap memberikannya. 

Berada di kawasan lereng Gunung Ungaran, Susan Spa and Resort memberikan 

kesempatan bagi Anda untuk menikmati udara sejuk khas pegunungan dan panorama 

hijau di sekelilingnya. Pada sore hari, pemandangan kabut yang menyelimuti gunung 

tampak mengagumkan. Dari lokasi resort ini, tampilan kota Semarang juga terlihat 

jelas. Anda bisa melihat wajah kota yang memikat dari ketinggian. Resort berada pada 

ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut. 

Fasilitas Susan Spa : 

 

Tabel 2.5. Fasilitas Susan Spa Resort 

NO FASILITAS KAPASITAS LUASAN 

1 Eden Park - 400 sqm 

2 Grand Ballroom 700 orang 500 m2 

3 Function Room 150 orang 180 m2 

4 Restaurant 100 orang 60 m2 

5 Semi Outdoor Swimming Pool - 68 m2 

6 Souvenir Shop - 18 m2 

7 Cinnamon Cafe 40 orang 40 m2 

8 La Kana Wedding Venue 40 orang 60 m2 

9 Fitness Studio 10 orang 30 m2 

10 Sauna and Jacuzzi (2) 6 orang 24 m2 

11 SPA Single 2 orang 20 m2 

12 SPA Double 4 orang 25 m2 

13 SPA Thailand 2 orang 30 m2 

14 SPA on the sky 2 orang 25 m2 

15 Ruang Facial 4 orang 30 m2 

16 Mushalla 15 orang 30 m2 

 

Susan Resort and Spa menawarkan layanan spa yang sayang untuk dilewatkan. 

Berbagai perawatan natural dan pijat tradisional siap memanjakan Anda. Spa 

memang menjadi salah satu produk utama bagi para pengunjung di tempat ini. Selain 

itu, ada sauna dan Jacuzzi di resort ini. Fasilitas olahraga yang disediakan terdiri dari 

gym dan kolam renang semi outdoor. Untuk tempat bersantap, ada Pandan 

Restaurant yang menyajikan menu yang cukup beragam. Suasana lebih santai bisa 

Anda temukan di Cinnamon Cafe. Berbagai minuman non-alkohol dan kudapan ringan 

ada di sini. 
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Fasilitas rapat di resort ini juga tersedia function room yang bisa digunakan untuk 

rapat atau kegiatan sejenisnya. Sedangkan untuk urusan resepsi pernikahan dengan 

situasi outdoor dan perayaan serupa, ada fasilitas khusus, yakni Eden Park. Ballroom 

tersedia untuk event-event indoor. Fasilitas lain yang bisa dijumpai di Susan Spa and 

Resort antara lain toko souvenir, klub anak, layanan laundry, dan areal parkir beserta 

jasa parkir valet. 

Fasilitas Penunjang, La Kana Chapel tempat pernikahan, satu hektar mewah yang 

terletak di Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Pengalaman dimensi baru dari 

tempat pernikahan mewah di langit. La Kana Chapel menawarkan konsep baru berdiri 

pesta kebun. Dengan pemandangan dari 1.100 meter di atas permukaan laut 

menghadap Ungaran Mountain.  

La Kana menampung hingga 48 orang di kapel dan 500 orang di halaman. 

Ballroom yang luar biasa menawarkan pemandangan yang luar biasa dari lembah, 

menampung lebih dari 1000 orang untuk berdiri penerimaan. 

 

 
Gambar 2.25. Kawasan Susan Spa Resort 

Sumber : http://susansparesort.com/ 

Tabel 2.6. Tipe Kamar Susan Spa 

NO ROOM TYPE ROOM KAPASITAS 

1 Superior 6 @ 3 orang 

2 Deluxe 6 @ 3 orang 

3 Suite 3 @ 3 orang 

4 Grand Suite 1 @ 2 orang 

5 Guest House 4 @ 9 orang 

6 Family Room 2 @ 8 orang 

JUMLAH 20  

 

 

http://susansparesort.com/
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Gambar 2.26. Tipe Kamar di Susan Spa 

Sumber : http://susansparesort.com/ 

 

Pilihan tempat menginap di Susan Spa and Resort cukup variatif, tersedia tipe 

Superior, Deluxe, Suite, Grand Suite, Guest House, Family Room. Interiornya didesain 

bergaya Eropa, tampak indah dan elegan. Bagi Anda yang bertujuan bulan madu, tipe 

Grand Suite adalah pilihan yang tepat. Kamar ini memang dirancang dan disesuaikan 

untuk pasangan yang sedang berbulan madu. Sementara kalau untuk tujuan reuni 

keluarga, tipe Family Room menawarkan kapasitas super besar. 

Fasilitas yang tersedia dalam kamar sangat lengkap. Selain tempat tidur, terdapat 

kamar mandi pribadi, sofa/kursi dan meja, televisi dengan saluran TV kabel, tea coffee 

maker, perlengkapan mandi, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Jendela 

berukuran besar membuat Anda dapat menikmati pemandangan dari dalam kamar. 

Akses internet dapat dinikmati gratis di dalam kamar dan di public area hotel seperti 

lobby misalnya. 

 

  

  
Gambar 2.27. Fasilitas Susan Spa Resort 

Sumber : http://susansparesort.com/ 

 

http://susansparesort.com/
http://susansparesort.com/
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Gambar 2.28. Denah Susan Spa Resort 

Sumber : Susan Spa Resort 


