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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Tri Hita Karana 
 
2.1.1.  Pengertian Tri Hita Karana 

 
            Tri Hita Karana  terdiri atas tiga kata yaitu tri, artinya, tiga, hita artinya, 

kebahagiaan atau kesejahteraan dan karana artinya, sebab. Jadi Tri Hita Karana 

(THK) berarti tiga komponen atau unsur yang menyebabkan  kesejahtraan atau 

kebahagiaan. Ketiga komponen THK itu  berkaitan erat antara yang satu dengan 

yang lainnya. Ketiga komponen THK itu meliputi hubungan yang harmonis antara 

manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Parhyangan), hubungan yang harmonis 

antara manusia dengan manusia (Pawongan), dan hubungan yang harmonis antara 

mnusia dengan alam lingkungan (Palemahan). (Sudarta, 2008 : 84).                  

 Istilah Tri Hita Karana muncul pada tahun 1969, dalam seminar tentang 

desa adat. Pada kesempatan itu (Kaler, 1969 dalam Wiana, 2004 : 265) 

mengimplentasikan Tri Hita Karana dalam wujud tata ruang, dan tata aktivitas 

dalam desa adat.  Unsur-unsurnya disebutkan meliputi Parhyangan (hubungan 

yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa), Pawongan 

(hubungan yang harmonis antara manusia dngan manusia), dan Palemahan 

(Hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan). Meskipun 

konsep THK pada dasarnya adalah sebuah landasan yang bersumber dari agama 

Hindu, sejatinya THK adalah konsep universal yang ada pada semua ajaran agama 

di dunia (Windia dan Dewi, 2011) 
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 THK adalah bagian dari budaya Bali. Oleh karenanya, ada analogi yang 

relevan antara sistem kebudayaan dengan THK tersebut. Koentjaraningrat (1993)  

menyebutkan bahwa kebudayaan sebagai suatu sistem memiliki elemen/subsistem 

(i) pola pikir/konsep/nilai, (ii) sosial, dan (iii) artefak. Sementara itu, THK 

memiliki elemen/subsistem Parhyangan, Pawongan, dan Pelemahan. Pada 

dasarnya, elemen pola pikir/konsep/nilai, adalah sama dengan Parhyangan. 

Sementara itu, elemen sosial adalah sama dengan  Pawongan.  Elemen artefak 

adalah  sama dengan Palemahan. 

 Selama ini sudah cukup banyak ada bahasan yang mengkaitkan THK 

dengan bidang kajiannya. Di antaranya kaitan dengan pengelolaan lingkungan, 

pariwisata, kesehatan, dan lain-lain. (Sastrawan, 2005; Pujaastawa, 2005).   

 
2.1.2   Tujuan Tri Hita Karana 

            Tujuan dari THK adalah mencapai kebahagiaan hidup melalui proses 

harmoni dan kebersamaan. Selanjutnya tujuan THK tersebut, sangat dipengaruhi 

oleh lingkungannya. Hal ini berarti bahwa lingkungan alam, lingkungan 

manusia/masyarakat, dan lingkungan pola pikir/konsep/nilai yang berkembang 

dalam masyarakat akan dapat mempengaruhi tujuan akhir yang akan dicapai oleh 

filsafat THK tersebut. (Windia dan Dewi, 2011). Oleh karenanya, dalam 

penelitian ini dikaji tentang lingkungan yang berlandaskan THK. Diharapkan 

dengan diterapkannya THK dalam pengelolaan hotel, maka harmoni dan juga 

kebersamaan dalam lingkungan hotel akan dapat dicapai, disamping harmoni dan 

kebersamaan pihak hotel dengan lingkungan sekitarnya. Diyakini bahwa dengan 

harmonisnya di internal hotel dan antara hotel dengan pihak eksternalnya, maka 
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hotel itu akan menjadi tenang dan damai, serta penuh dengan keharmonisan dan 

juga kebersamaan. Kalau hal itu terjadi, maka kunjungan tamu, produktivitas dan 

keuntungan dari hotel tersebut, akan manjadi maksimal. 

 
2.2. Lingkungan 

2.2.1. Pengertian lingkungan 

            Lingkungan, atau sering pula disebut sebagai lingkungan hidup adalah 

semua benda dan kondisi (termasuk di dalamnya manusia dan tingkah 

perbuatannya), yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada, dan 

mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya 

(Saputro, 2004). Sementara itu, Soemarwoto (2004) mengatakan bahwa 

lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang 

yang di tempati  yang mempengaruhi kehidupan. Sementara itu, Hayati  (2004 ) 

mengatakan pula bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda dan keadaan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya 

yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk 

hidup lainnya. Menurut  Undang- Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, bahwa definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhuk hidup, termasuk manusia, dan 

perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia dan makhluk hidup lain. 

Dengan adanya bahasan tersebut, maka dapat disebutkan bahwa 

lingkungan hidup pada dasarnya adalah hubungan timbal balik antara manusia 

dengan benda dan  makhluk di sekitarnya yang saling mempengaruhi demi  
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kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup tersebut. Lingkungan 

bukan saja merupakan lingkungan fisik, namun dapat juga berupa lingkungan 

manusia (sosial), dan bahkan lingkungan spiritual. Khusus tentang lingkungan 

spiritual, tampaknya hal ini bisa terjadi, karena manusia akan memiliki juga 

karakter dan aktivitas spiritual. Oleh karenanya, lingkungan itu bisa termasuk 

lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan spiritual.  Hal ini sesuai 

dengan tiga komponen yang ada pada filsafat Tri Hita Karana (THK), yakni 

Parhyangan, yang berkait dengan lingkungan spiritual, Pawongan berkait dengan 

lingkungan sosial, dan Palemahan berkait dengan lingkungan fisik.  

 
2.2.2. Fungsi lingkungan hidup 

Lingkungan hidup sangat penting bagi umat manusia. Umat manusia tidak 

akan dapat tetap eksis kalau mereka tidak didukung oleh lingkungan hidup yang 

optimal di sekitarnya. Bagaimanapun, kehidupannya manusia akan mengalami 

kendala, kalau mereka tidak didukung oleh lingkungan yang baik. Oleh 

karenanya, fungsi lingkungan hidup sangat penting dalam menunjang kehidupan 

manusia. Kalau berbicara tentang lingkungan hidup, maka sesungguhnya akan 

berbicara tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup, daya dukung lingkungan 

hidup, dan daya tampung lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup 

adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan 

lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup 

lain, dan daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 



10 

 

untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan 

ke dalamnya. 

Dalam kaitan dengan lingkungan hidup, tampaknya ada keterkaitan 

dengan prinsip yang dianut dalam hukum administrasi. Dalam hal ini hukum 

administrasi merupakan dasar atau landasan dalam penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan, termasuk dalam mengatur lingkungan hidup. Penyelenggaraan 

pemerintahan dan negara, selalu meletakkan pada prinsip berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Peraturan tersebut dijadikan landasan dalam hukum 

administrasi yang merupakan instrumen dalam pengendalian masyarakat (Lutfi, 

2004:9). Dalam hal ini, Hukum Tata Lingkungan (HTL), mengatur penataan 

lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan 

hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. 

Bidang garapannya meliputi : tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta 

masyarakat, tata cara peningkatan pelestarian fungsi lingkungan, tata cara 

penumpahan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan 

lingkungan dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan 

lingkungan hidup. (Taufik, 2004:11).  

Patut dicatat bahwa salah satu keterancaman bagi lingkungan hidup 

menurut ahli hukum lingkungan (Siahaan, 2004:56), adalah kehadiran 

pembangunan sebagai kebutuhan bagi masyarakat dan bangsa. Kehadiran 

pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi separah 

yang terjadi sekarang, bila paradigma atas pembangunan itu dilihat sebagai 

hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan. Tetapi, 
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justru pembangunan ditafsirkan sebagai tujuan dari segalanya. Hal itu terjadi, 

karena ada banyak pendapat bahwa ada kecenderungan bahwa pembangunan itu 

dapat menyelesaikan kemiskinan, keterbelakangan dan masalah-masalah sosial 

ekonomi lainnya. Dalam hal ini peranan penerapan THK adalah sangat penting 

dalam pembangunan, agar pembangunan tersebut dilaksanakan dengan tetap 

memperhatikan harmoni dengan lingkungan hidup. 

Perkembangan pembangunan nasional menunjukkan bahwa sejak era 

1970-an sampai sekarang, bahwa perhatian terhadap sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup dalam gerak maju pembangunan nasional makin menguat dan 

mengkristal dimata para pengambil keputusan  Hal ini adalah hal yang sangat 

menggembirakan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan 

agar dalam segala usaha pendayagunaannya tetap memperhatikan keseimbangan 

lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya. Dengan demikian, di 

samping dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan 

kesejahteraan rakyat tetap bermanfaat pula bagi generasi mendatang. 

Sesuai Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional, disebutkan bahwa, sumberdaya alam 

dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap 

memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Sumber daya alam 

memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource 

based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support 

system). Sementara itu, dalam penyelenggaran tugas-tugas administrasi negara, 

pemerintah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan berbagai bentuk 
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kebijakan. (Ridwan, 2007:187), menyatakan bahwa salah satu kebijakan 

pembangunan lingkungan hidup menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional khususnya 

Aspek Pembangunan Lingkungan Hidup, diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut. 

1. Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan. Artinya, pembangungan lingkungan hidup harus diarahkan agar 

pembangunan tersebut dapat berkelanjutan, dan dapat tetap dinikmati oleh 

generasi yang akan datang. 

2.  Meningkatakan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup ditingkat nasional 

dan daerah. Artinya, pembangunan lingkungan hidup harus mampu 

mengkoordinasikan berbagai stakeholders di tingkat nasional dan daerah. 

3.  Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan 

penegakannya secara konsisten terhadap pencemaran lingkungan. Artinya, 

pembangunan lingkungan hidup harus mampu mengembangkan hokum 

lingkungan dan menegakkannya untuk dapat menghindari pencemaran 

lingkungan. 

4. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan 

pembangunan. Artinya, pembangunan lingkungan hidup mampu 

mengendalikan dampak lingkungan hidup sebagai akibat dari proses 

pembangunan. 

5.  Meningkatkan kepastian pengelola lingkungan hidup baik ditingkat nasional 

maupun daerah terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat 

akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana. Artinya, 
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pembangunan lingkungan hidup harus dapat meningkatkan kepastian pihak 

pengelola lingkungan hidup, khususnya dalam rangka menangani 

pernasalahan lingkungan hidup. 

6.  Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan 

berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan 

hidup. Artinya, pembangunan lingkungan hidup harus mampu membangun 

kesadaran masyarakat dalam melakukan kontrol sosial yang berkait dengan 

kondisi lingkungan hidup. 

7.  Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi 

wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi 

kewaspadaan diri terhadap bencana. Artinya, pembangunan lingkungan hidup 

harus mampu menyebebarkan data dan informasi tentang lingkungan hidup, 

termasuk informasi tentang wilayah yang rentan bencana dan kewaspadaan 

tentang bencana. 

Memperhatikan komitmen bangsa Indonesia terhadap lingkungan hidup 

dalam agenda pembangunan nasional, pada dasarnya telah menunjukkan 

kepedulian tinggi melindungi lingkungan hidup. Khususnya perlindungan dari 

ancaman kerusakan atau pencemaran akibat menguatnya aktivitas pembangunan 

nasional dalam jangka panjang. Kepedulian bangsa Indonesia terhadap lingkungan 

hidup ini, secara teoritis-idealistis adalah sebauah tuntutan yang sulit terhindarkan 

oleh pemegang kekuasaan. Khususnya dalam mengartikulasikan gerak maju 

pembangunan itu sendiri, terutama implikasinya terhadap masalah lingkungan 

hidup di Indonesia. 
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2.2.3. Tri Hita Karana dan pengelolaan lingkungan di Bali 

Landasan yang digunakan dalam rumusan visi pembangunan di Bali 

adalah filsafat Tri Hita Karana (THK). Hal itu bermakna bahwa semua aktivitas 

kemasyarakatan di Bali harus dilaksanakan berlandaskan prinsip THK tersebut. 

Demikian pula dalam hal pengelolaan lingkungan. Salah satu prinsip dalam 

pengelolaan lingkungan di Bali adalah Tri Mandala. Tri mandala adalah salah 

satu elemen dari penerapan THK, di mana untuk dapat terjadi harmoni, maka 

lingkungan palemahan dalam suatu kawasan tertentu (pekarangan, pura, dan lain-

lain) harus ditata berlandaskan konsep hulu, tengah, dan teben (hilir). Kawasan 

hulu, dalam konsep Tri Mandala, disebut dengan Utama Mandala, di mana di 

kawasan itu dibangun kawasan suci, seperti halnya untuk bangunan suci untuk 

para Ide Betara (pura, dan merajan). Kawasan tengah, dalam konsep Tri 

Mandala, disebut dengan Madya Mandala, di mana di kawasan itu, dibangun 

untuk kepentingan manusia (rumah tempat tinggal). Selanjutnya, kawasan teben 

(hilir) dalam konsep Tri Mandala, disebut dengan Niste Mandala, di mana di 

kawasan itu, digunakan untuk kepentingan tebe yakni untuk binatang (sapi dan 

babi) dan juga tumbuhan.  

Karena areal kawasan saat ini semakin sempit, maka diterapkan pula 

konsep Tri Angga. Konsep ini diterapkan dalam bangunan yang vertikal 

(bertingkat). Maka pada bagian yang paling atas dimanfaatkan untuk kawasan 

suci, di bagian tengah untuk manusia, dan di bagian bawah dimanfaatkan untuk 

hal-hal yang sifatnya tidak suci (gudang, garase, kandang binatang, dan lain-lain).  
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Prinsip THK juga diterapkan di lingkungan persawahan dan subak. Pada 

kawasan persawahan milik petani anggota subak, maka kawasan tempat 

masuknya air pada persawahan dianggap sebagai kawasan hulu. Di sini dibangun 

sanggah-catu, di tempat mana petani melaksanakan berbagai ritual sebelum 

mereka melakukan kegiatan di areal sawahnya. Kawasan sawah adalah 

merupakan kawasan tengah, di tempat mana petani melakukan kegiatan 

pertaniannya. Sementara itu, kawasan hilir adalah tempat pembuangan air irigasi 

dari persawahan petani, setelah dimanfaatkan pada persawahan petani. Sementara 

itu pada kawasan subak, maka pada kawasan persawahan yang paling hulu 

dibangun pura subak, kawasan tengah sebagai tempat aktivitas pertanian anggota 

subak, dan kawasan hilir adalah tempat pembuangan air dari subak yang 

bersangkutan, setelah dimanfaatkan air tersebut oleh petani anggota subak. 

Prinsip-prinsip THK juga telah dimanfaatkan dalam berbagai penelitian 

yang berkait dengan lingkungan. Windia, dkk (2007) memanfatkan prinsip THK 

dalam mengkaji pengembangan kebun salak di Desa Sibetan, Kab. Karangasem, 

sebagai kawasan agrowisata. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa kajian dalam 

pengembangan agrowisata agar menggunakan konsep THK, yakni mengkaji dari 

aspek parhyangan, yang dalam sistem kebudayaan dianalogikan dengan aspek 

nilai-nilai.  Aspek pawongan dianalogikan dengan aspek sosial, dan palemahan 

dianalosikan dengan aspek artefak (kebendaan). 

Djelantik (2011) mengukur penerapan THK di kawasan kebun salak di 

Desa Sebetan, Kab. Karangasem. Ditemukan bahwa penerapan THK di kawasan 

kebun salak di Desa Sebetan adalah cukup baik, yakni 41%. Sementara itu, 
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Sudarta (2012) mengukur penerapan THK pada subak di kawasan perkotaan, 

yakni di Subak Anggabaya, Kota Denpasar. Ditemukan bahwa penerapan pada 

subak tersebut adalah kategori baik, yakni 67 %. Penelitian yang dilakukan 

Djelantik (2011) dan Sudarta (2012) menunjukan bahwa penerapan THK yang 

dilakukan oleh petani di suatu kawasan subak, cendrung lebih baik dibandingkan 

dengan di lahan kering. 

Suarna (2007) mengkaitkan lingkungan yang ber-kearifan lokal dengan 

etika lingkungan. Dikatakan bahwa etika lingkungan adalah sebagai landasan 

dasar dari pengelolaan lingkungan yang ber-kearifan lokal. Patut dicatat bahwa 

kearifan lokal adalah sesuatu yang telah dilakukan secara turun-temurun dalam 

suatu kawasan tertentu, dan hal itu telah dianggap baik dan telah teruji oleh waktu, 

yang menyebabkan terjadinya keberlanjutan. Sementara itu, etika adalah 

ketentuan tentang apa yang boleh dan tak boleh dilakukan oleh seseorang dalam 

suatu kawasan tertentu, sehingga memungkinkan terjadinya keberlanjutan. 

Dengan demikian, memang ada hubungan yang terkait antara etika lingkungan 

dan kearifan lokal dalam suatu kawasan lingkungan yang bersangkutan. Adapun 

keterkaitan itu, dijelaskan dalam Gambar 2.1. Pada Gambar 2.1. dijelaskan 

tentang keterkaitan antara lingkungan unsur abiotik (A), biotik (B), dan 

budaya/cultur (C). Ketiga unsur ini saling berkaitan, yang berlandaskan pada etika 

lingkungan (E). Hal inilah yang disebutkan sebagai etika lingkungan sebagai 

landasan dasar dalam proses pengelolaan lingkungan ber-kearifan lokal. 
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Gambar 2.1. 

Etika Lingkungan Sebagai Dasar Pengelolaan Lingkungan Berkearifan Lokal 
(Suarna 2007). 

 
Keterangan :  A = unsur Abiotik; B = unsur Biotik; C = unsur  budaya/Cultur;  

E = unsur Etika.  
 
 
2.2.4. Pengelolaan lingkungan hotel 
 

Setiap komunitas pasti memiliki lingkungan tersendiri. Demikian pula 

halnya dengan hotel. Sebagai komunitas bisnis, hotel memiliki lingkungan, yang 

sifatnya internal dan eksternal. Pengelola hotel harus mampu menjaga/mengelola 

lingkungannya di tingkat internal, dan juga  lingkungan eksternal-nya, agar tetap 

terjaga harmonis. Dengan demikian kegiatan bisnisnya, dapat berjalan dengan 

maksimal. Para wisatawan yang menginap di hotel memerlukan keamanan dan 

kenyamanan dalam perjalanan proses wisatanya. Kalau keamanan dan 

kenyamannya terganggu, maka para wisatawan tidak akan betah tinggal di 

kawasan tersebut. 

Masyarakat Bali memiliki filsafat hidup yang disebut dengan Tri Hita 

Karana (THK), yang tercermin dalam Visi Provinsi Bali. Maka filsafat THK 

E 

A 

B C 
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inilah yang harus diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hotel. Dalam hal ini 

pihak pengelola hotel harus dengan sadar membangun komitmen membangun 

harmoni antara manusia dengan Tuhan, melalui berbagai kegiatan yang bersifat 

spiritualitas. Dalam hal ini pihak hotel harus mendorong karyawannya melakukan 

kegiatan keagamaan, dan membantu berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan 

oleh masyarakat sekitarnya. Kegiatan semacam itu disebut dengan implementasi 

konsep Parhyangan.  Sementara itu pihak hotel juga harus menjaga keharmonisan 

antar sesama karyawan, antara karyawan dengan pihak pengelola hotel, dan juga 

antara pihak hotel dengan masyarakat sekitarnya. Hal itu dilaksanakan 

berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, atau berdasarkan kesepakatan yang telah 

disepakati bersama. Kegiatan semacam itu adalah implemantasi dari konsep 

Pawongan. Selanjutnya, pihak hotel juga harus menjaga lingkungan alam di 

dalam hotel, dan juga membantu kelestarian lingkungan alam di luar hotel. Hal ini 

adalah implementasi dari konsep Palemahan. 

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan/manajemen 

hotel dalam penelitian ini adalah bagaimana hotel dikelola sehari-hari, dengan 

tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sesuai dengan tujuan perusahan. 

Disamping itu, pengelolaan hotel juga bertujuan agar terjadi harmoni di kalangan 

intern hotel dan juga harmoni dengan lingkungan sekitarnya. Hanya dengan 

adanya harmoni itulah hotel akan dapat dikelola dengan maksimal, agar tujuan 

perusahan dapat dicapai dengan optimal.   
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2.3. Hotel 

2.3.1. Pengertian hotel 

Hotel adalah satu jenis akomodasai  yang mempergunakan sebagaian atau 

seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makanan dan 

minuman, serta jasa lainnya untuk umum, yang dikelola secara komersial serta 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan pemerintah (SK 

Menparpostel Nomor : Km34/HK103/ MPPT 1987). Sementara itu Groiler 

Electronis Publising. Inc (1995) mengatakan hotel adalah usaha komersial yang 

menyediakan tempat untuk  menginap, makanan, minum, dan pelayanan lain 

untuk umum. Stedmon dan Kasavana (2004 ) mengatakan pula bahwa hotel dapat 

didefinisikan sebagai sebuah bangunan yang dkelola secara komersial dengan 

memberikan fasilias penginapan untuk umum dengan fasilitas pelayanan sebagai 

berikut : (1) pelayanan makan dan minum, (2) pelayanan kamar, (3) pelayanan 

barang bawaan, pencuci pakaian dan dapat mengunakan fasilitas perabotan dan 

dapat menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalamnya.    

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya hotel adalah 

sebuah tempat penginapan bagi umum yang bersifat komersial, dan disamping itu 

hotel juga menyediakan berbagai fasilitas lainnya untuk kepentingan tamu yang 

menginap di sana. 

 
2.3.2. Klasifikasi hotel 

Kriteria dan klasifikasi hotel dikeluarkan oleh Deparpostel, di mana hal itu 

ditetapkan oleh Dirjen Pariwisata, yakni  dengan SK : Kep-22/U/VI/78, tahun 
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1978. Disamping itu, kriteria klasifikasi hotel berdasarkan bintang, dicatat pula 

oleh  Sugiarto dan Sulatiningrum (2001), sebagai berikut.   

1. Klasifikasi hotel berbintang satu. 

  Persyaratan : (1) jumlah kamar standar, minimum 15 kamar (2) kamar mandi 

di   dalam (3) luas kamar minimum 20 m2. 

2. Kasifikasi hotel berbintang dua. 

 Persyaratan : (1) jumlal kamar standar minimum 20 kamar (2) kamar suite 

minimum 1 kamar. (3) kamar mandi di dalam (4) luas kamar standar 

minimum 22 m2 (5) luas kamar suite minimum 44 m2. 

3. Klasifikasi hotel berbintang tiga. 

Persyaratan : (1) jumlah kamar standar, minimum 30 kamar (2) jumlah 

kamar suite, minimum 2 kamar (3) kamar mandi di dalam (4) luas kamar 

standar minimum 24 m2 (5) luas kamar suite minimum 48 m2. 

4. Klasfikasi hotel berbintang empat. 

Persyaratan : (1) jumlah kamar standar , minimum 50 kamar (2) jumlah 

kamar suite minimum 2 kamar (3) kamar mandi di dalam (4) luas kamar 

standar minimum 24 m2 (5) luas kamar suite, minimum 24 m2. 

5. Klasifikasi hotel berbintang lima. 

 Persyaratan : (1) jumlah kamar standar, minium 100 kamar, (2) jumlah 

kamar suite, minmum 4 kamar, (3) kamar mandi di dalam, (4) luas kamar 

standar, minimum 26 m2 (5) luas kamar suite, minimum 52 m2. 
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2.3.3. Penerapan kearifan lokal pada pengelolaan hotel di Bali 

 Perkembangan pariwisata dan pembangunan akomodasi hotel di Bali telah 

dimulai sejak awal Abad ke-20. Covarubias (2013) menceritakan pengalamannya 

berwisata di Bali dan menginap pada beberapa tempat penginapan di Bali. Para 

wisatawan banyak berkunjung ke Bali, karena mereka menyaksikan berbagai 

kearifan lokal di Bali. Kearifan lokal juga diterapkan dalam bangunan hotel di 

Bali, sejak dahulu, hingga saat sekarang. Pada setiap kawasan hotel di Bali selalu 

ada kawasan hulu tempat bangunan suci (pura untuk hotel yang bersangkutan), di 

mana dilakukan berbagai aktivitas ritual yang justru menjadi daya tarik bagi 

wisatawan. 

 Yayasan Tri Hita Karana, juga secara rutin melakukan penilaian terhadap 

hotel-hotel di Bali yang didasarkan pada prinsip sukarela. Dalam hal ini, hanya 

hotel-hotel yang mendaftarkan diri saja (secara sukarela) yang dinilai penerapan 

THK-nya. Sedangkan dalam dalam penelitian ini, semua hotel di Kawasan Sanur 

(sensus) akan dinilai penerapan THK-nya. Mungkin karena Bali secara konsisten 

menerapkan kearifan lokal dalam pembangunan kepariwisataan, termasuk dalam 

pembangunan hotel, maka perkembangan pariwisata di Bali secara nyata terus 

meningkat. Adapun rincian perkembangan hotel berbintang dan kamar yang 

tersedia, terlihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1.  
Jumlah Hotel dan Kamar Hotel Berbintang di Bali, Tahun 2007-2012 

 

No Tahun Jumlah kamar dan hotel berbintang (buah) 
Hotel Kamar 

1. 2007 153 19.968 
2. 2008 155 20.719 
3. 2009 157 21.118 
4. 2010 158 20.588 
5. 2011 161 20.753 
6. 2012 277 39.016 

Sumber : Bappeda Provinsi Bali (2013). 
 
 Tabel 2.1. memperlihatkan bahwa perkembangan jumlah hotel dan kamar 

di Bali terus menerus terjadi peningkatan. Peningkatan yang paling nyata terlihat 

pada tahun 2012. Sementara itu, sumbangan sektor pariwisata di Bali, khususnya 

dari bisnis hotel, juga terus meningkat. Sumbangan antar sektor ekonomi di Bali 

dapat dlihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2.  
Distribusi persentase PDRB Propinsi Bali, Tahun 2009-2012 
 

No. Lapangan Usaha Tahun 
2009 2010 2011 2012 

  % 
1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan 

perikanan 
18,79 18,14 17,34 17,21 

2. Pertambangan dan penggalian 0,64 0,70 0,73 0,74 
3. Industri pengolahan 9,27 9,18 8,95 8,92 
4. Listrik, gas, dan air bersih 1,93 1,89 8,95 8,92 
5. Bangunan 4,58 4,55 4,68 4,65 
6. Perdagangan, hotel, dan restoran 29,64 30,01 30,62 30,68 
7. Pengangkutan dan komunikasi 13,59 14,44 14,46 12,44 
8. Keuangan,persewaan, dan jasa perusahan 7,02 6,82 14,53 4,50 
9. Jasa-jasa 19,54 14,27 14,53 11,87 

Sumber : Bappeda Prop. Bali (2013). 
 

 

 


