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ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI GREEN HOTEL
(Studi Kasus Pada Hotel Hyatt Regency Yogyakarta)

Florentina Ervinna Arista Putri
162114113
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan green hotel
berdasarkan buku Panduan dan Pedoman Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia.
Penelitian ini penting untuk mendorong industri perhotelan untuk meningkatkan
pemahaman terhadap adaptasi perubahan iklim dengan membantu menciptakan
lingkungan yang ramah lingkungan dan tidak mementingkan pada keuntungan
namun peduli terhadap pelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar.
Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara
mengacu pada buku Panduan dan Pedoman Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia
yang diterbitkan oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2016.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan nilai skor implementasi green hotel
sebesar 84,13% yang berarti bahwa Hyatt Regency Yogyakarta telah melakukan
penerapan green hotel sangat sesuai dengan Panduan dan Pedoman Pelaksanaan
Green Hotel di Indonesia. Aspek yang implementasinya sangat sesuai pedoman
yaitu aspek tata guna lahan, aspek efesiensi energi, aspek manajemen lingkungan
sekitar, dan aspek manajemen operasional. Aspek yang implementasinya sesuai
yaitu aspek konservasi air, aspek material penggunaan material ruangan dan aspek
kualitas udara dalam ruang.

Kata Kunci : green hotel, sustainability, green environment
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ABSTRACT

ANALYSIS OF GREEN HOTEL’S
IMPLEMENTATION
(A Case study at Hyatt Regency Yogyakarta)

Florentina Ervinna Arista Putri
162114113
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2020

This study aims to determine the application of green hotels based on the
Guidelines for the Implementation of Green Hotels in Indonesia. This research is
important to encourage the hotel industry to increase understanding of climate
change adaptation by helping to create an environment which is environmentally
friendly and does not prioritize only profit but cares for the preservation of the
environment and surrounding communities.
This is a case study research. The data collection techniques were
questionnaires and interviews with reference to the Guidelines for the
Implementation of Green Hotels in Indonesia published by the Ministry of
Tourism and Creative Economy in 2016. The data analysis technique used was
descriptive qualitative analysis technique.
The results showed that the green hotel implementation score was 84.13%
which means that the Hyatt Regency Yogyakarta has implemented the green hotel
in accordance with the Guidelines for Implementing Green Hotels in Indonesia.
Aspects whose implementation is in accordance with the guidelines are land use,
energy efficiency, environmental management, and operational management.
Aspects whose implementation is appropriate are water conservation, use of room
materials and indoor air quality.
Keywords: green hotel, sustainability, green environment
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Industri pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia. Hal ini
disebabkan karena pariwisata memberikan efek bagi masyarakat baik dari
segi pendapatan dan terciptanya lapangan pekerjaan. Hal inilah yang
mendorong banyak negara tertarik untuk mengembangkan industri pariwisata
sebagai salah satu sektor pembangunan, terutama bagi negara yang sedang
berkembang termasuk di Indonesia.
Sebagai salah satu industri terbesar di dunia, perkembangan pariwisata
diharapkan

mampu

meningkatkan

perekonomian

sehingga

dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana pariwisata tersebut
dikembangkan.

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

pada

pembukaan Rapat Kerja Nasional IV PHRI mengatakan perkembangan
pariwisata di Indonesia selama beberapa tahun terakhir cukup baik. Hal ini
ditandai dengan masuknya sektor pariwisata sebagai salah satu dari tiga
sektor prioritas pembangunan nasional. Dari sektor pariwisata kontribusi
yang diterima oleh pemerintah cukup besar untuk memperkuat ekonomi di
Indonesia (www.bisnis.com).
Berdasarkan Neraca Statistik Pariwisata Nasional, jumlah kunjungan
wisman pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun
sebelumnya. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisman mencapai 14,04 juta
kunjungan atau naik 21,88 persen dibandingkan dengan jumlah wisman tahun
1
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2016 yang tercatat 11,52 juta kunjungan. Peningkatan jumlah wisman ini
terjadi karena pemerintah terus menerus melakukan promosi pariwisata
Indonesia ke berbagai negara dan media internasional dengan branding
Wonderful Indonesia. Jadi, promosi yang dilakukan ini diyakini sebagai salah
satu pendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisman ke Indonesia.
Peningkatan jumlah wisatawan tersebut harus diiringi dengan peningkatan
sarana yang ada di Indonesia. Salah satunya yang menjadi pusat perhatian
utama adalah isu pemanasan global di muka bumi. Sektor pariwisata menjadi
bagian yang berperan penting dalam membantu menciptakan lingkungan
yang green dan ramah lingkungan pada hotel. Kementerian Pariwisata
Republik Indonesia memiliki kepedulian tinggi dalam berperan menjadi
bagian yang melakukan edukasi terhadap sektor pariwisata khususnya
perhotelan di Indonesia. Kementerian Pariwisata menerbitkan buku tentang
Panduan dan Pedoman Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia dengan tujuan
mendorong masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman terhadap
adaptasi perubahan iklim khususnya sektor industri perhotelan untuk
berkontribusi

melakukan

rencana

implementasi

kedepan

terhadap

pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor bangunan. Berbagai bentuk
usaha yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pemanasan global
melalui langkah-langkah yang dilaksanakan melalui gerakan ‘Green” kepada
para pengusaha hotel yang mempunyai komitmen menerapkan prinsip-prinsip
ramah lingkungan baik melalui program penghematan air, penghematan
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energi, penggunaan material ramah lingkungan, serta mengurangi limbah
padat.
Menurut Green Hotels Association (2018), green hotel adalah hotel yang
menggunakan barang-barang yang bersifat ramah lingkungan di mana
manajer hotel mempunyai program menghemat air, menghemat energi, dan
mengurangi limbah dari aktivitas hotel untuk membantu melindungi bumi.
Jadi, hotel yang memutuskan untuk menerapkan konsep green hotel dapat
membantu melestarikan lingkungan untuk masa depan.
Dalam kenyataannya, pembangunan hotel hanya dilihat dari sisi ekonomi
untuk mendapatkan keuntungan saja Tetapi pembangunan sebuah hotel dapat
menimbulkan masalah berkurangnya sumber daya alam, masalah sosial
budaya, dan lingkungan. Masalah tersebut mempunyai dampak negatif yang
dapat dirasakan seperti kekeringan, berkurangnya kualitas dan debit air,
merusak tanah, serta kemacetan lalu lintah disekitar hotel (Fathani, 2015).
Bentuk dukungan pemerintah terhadap pengelola hotel yang menerapkan
prinsip-prinsip green hotel, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
memberikan penghargaan kepada hotel yang disebut Green Hotel Award.
Green Hotel Award telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan kegiatan ini
rutin dilakukan dua tahun sekali kepada industri perhotelan di Indonesia.
Penilaian Green Hotel Award dilihat dari hotel yang telah menerapkan
standar dan kriteria berwawasan lingkungan, yang dapat mendorong
pengelolaan hotel yang dapat memiliki sikap menjaga lingkungan hidup, dan
meningkatkan pengelolaan yang berwawasan lingkungan.
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Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota yang cukup besar di Pulau
Jawa. Yogyakarta memiliki berbagai tempat wisata dan budaya yang dapat
dikunjungi. Yogyakarta menawarkan banyak objek wisata mulai dari wisata
alam, wisata budaya, hingga wisata kuliner. Banyaknya penawaran wisata
tersebut, banyak juga wisatawan memilih untuk bermalam dan menginap di
hotel Yogyakarta. Industri perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta
mempunyai peranan penting dalam pembangunan sektor pariwisata di
Indonesia. Maka konsep green hotel menjadi suatu “keharusan” bagi para
pengelola hotel untuk menjalankan bisnisnya. Konsep green hotel ini dapat
menciptakan citra yang baik, memiliki nilai investasi jangka panjang, dapat
menghemat biaya operasional, dan menjalin hubungan dengan masyarakat
sekitar serta dapat menciptakan manajemen yang baik (Sinangjoyo, 2013).
Salah satu hotel di Yogyakarta yang memiliki komitemen dalam
menerepkan green hotel adalah Hyatt Regency Yogyakarta. Hal ini dapat di
lihat dari penghargaan yang sudah mereka dapatkan mulai dari tingkat
nasional maupun internasional. Hyatt Regency Yogyakarta menerima
penghargaan sebagai ASEAN Green Hotel Standart 2018. Penghargaan ini
diberikan bagi hotel yang senantiasa mengimplementasikan program dan
kebijakan tata kelola ramah lingkungan. Dengan demikian, Hyatt Regency
Yogyakarta diharapkan dapat menjadi acuan bagi hotel untuk menciptakan
hotel dengan ramah lingkungan.
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis
implemantasi yang ada di Hyatt Regency Yogyakarta. Dari penelitian ini
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peneliti ingin mengetahui implementasi green hotel dan mendorong industri
perhotelan untuk tidak mementingkan profit saja namun peduli terhadap
pelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, peneliti
tertarik

untuk

melakukan

IMPLEMENTASI

GREEN

penelitian

yang

HOTEL

PADA

berjudul

“ANALISIS

HYATT

REGENCY

YOGYAKARTA” (Studi Kasus pada Hotel Hyatt Regency Yogyakarta).
B. Batasan Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Hyatt Regency Yogyakarta. Penelitian
ini menghasilkan penerapan green hotel sesuai dengan Panduan dan Pedoman
Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia. Panduan dan Pedoman Pelaksanaan
Green hotel diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia pada tahun 2016 dapat diunduh pada webesite
www.kemenparekraf.go.id. Data penelitian ini diperoleh dari responden
ditentukan oleh Director of Human Resource hotel yang berjumlah lima
orang.
C. Rumusan Pertanyaan Penelitian
Di lihat dari latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dari
penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi green hotel pada Hotel Hyatt
Regency Yogyakarta?”
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh
informasi implementasi program green hotel pada Hotel Hyatt Regency
Yogyakarta.
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E. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan,
wawasan berfikir dan kreativitas bagi peneliti, serta kemampuan dalam
berinteraksi dengan lingkungan sosial dalam menjalankan penelitian di
lapangan mengenai penerapan green hotel pada industri perhotelan dan
dapat menerapkan ilmu lainnya yang telah diperoleh pada saat
perkuliahan sehingga dapat diterapkan selanjutnya.
2. Bagi Akademisi
Penelitian ini dapat menambah referensi dan informasi penelitian pada
bidang akuntansi, serta dapat dijadikan sumber untuk penelitian
selanjutnya pada bidang akuntansi keberlanjutan khususnya green hotel.
3. Bagi Industri Perhotelan
Sebagai tambahan pengetahuan bagi industri perhotelan mengenai
pentingnya green hotel untuk diterapkan pada industri perhotelan dan
sebagai evaluasi dalam menerapkan green hotel pada industri hotel di
Indonesia serta pandangan green hotel di masa yang akan datang.
4. Bagi Masyarakat
Sebagai salah satu pemangku kepentingan dari industri perhotelan.
Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan mengenai green hotel
dan dapat mendukung penerapan green hotel pada industri perhotelan.
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F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam proses penulisan, sistematika penulisan ini
akan dibagi menjadi enam bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang
saling berhubungan, sebagai berikut:
BAB I

: Pendahuluan
Pada bab ini membahas tentang latar belakang, batasan masalah,
rumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

: Tinjauan Pustaka
Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung topik
peneliti yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam
membahas hasil penelitian.

BAB III : Metode Penelitian
Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, objek dan subjek
penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data,
teknik pengumpulan data dan ketik analisis data.
BAB IV : Gambaran Umum
Pada bab ini membahas gambaran umum hotel yang berisi tentang
sejarah hotel, lokasi hotel, struktur organisasi, visi dan misi hotel,
serta fasilitas hotel yang diteliti.
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BAB V

: Analisis Data dan Pembahasan
Pada bab ini membahas tentang analisis data dan pembahasan
sesuai dengan temuan yang ada di lapangan.

BAB VI : Penutup
Pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan
penelitian, dan saran yang diberikan untuk pihak yang terlibat
penelitian dan untuk penelitian selanjutnya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Green Hotel
Menurut Green Hotels Association (2018), green hotel adalah hotel yang
menggunakan dan memiliki barang-barang yang bersifat ramah lingkungan di
mana manajer hotel mempunyai program menghemat air, menghemat energi,
dan mengurai limbah dari aktivitas hotel untuk membantu melindungi bumi.
Berdasarkan Undang-Undang Pariwisata No. 10 tahun 2009, bahwa
setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memelihara lingkungan yang
bersih, sehat, asri serta memelihara alam dan budaya sekitar. Salah satu usaha
jasa wisata yang memiliki peranan penting bagi investasi yaitu hotel. Jadi
hotel harus menciptakan suasana yang bersih, sehat, dan asri serta dapat
menjaga kelestarian lingkungan agar dapat membuat hotel tersebut bercitra
baik dan dapat mengundang banyak tamu untuk berkunjung ke hotel tersebut.
B. Aspek Penerapan Green Hotel
Berdasarkan Buku Panduan dan Pedoman Pelaksanaan Green Hotel di
Indonesia 2018 terdapat aspek-aspek penerapan Green Hotel sebagai berikut:
1. Manajemen Hotel Berdasarkan Lingkungan
Dalam mewujudkan hotel yang berwawasan lingkungan diperlukan
pengetahuan yang berkaitan dengan aspek dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup serta langkah yang seharusnya dilaksanakan
oleh pihak manajemen hotel dalam upaya melestarikan lingkungan

9
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hidup. Persyaratan terpenting adalah pihak manajemen hotel wajib
memenuhi semua ketentuan yang telah diatur oleh kementerian lingkungan
hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khusus bidang
hotel misalnya memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup. Untuk membangun dan menerapkan hotel
yang berwawasan lingkungan memerlukan komunikasi dua arah antara
karyawan, pengelola, penghuni, dan

stakeholder

yang

terlibat. Dalam

pelaksanaannya, diperlukan kerjasama semua pihak dalam organisasi hotel
yang berdampak besar terhadap tujuan yang akan dicapai yaitu membuat
fasilitas hotel yang ramah lingkungan.
Langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan membentuk tim
kerja yang disebut Green Team atau Eco Team. Instrumen yang diperlukan
dalam membentuk tim kerja ini adalah menyusun struktur organisasi, uraian
tugas, prosedur operasi standar yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
pelestarian lingkungan hidup supaya dapat berjalan dengan baik manajemen
dapat menunjuk seorang pimpinan yang biasa disebut sebagai ketua tim.
2. Operasional Hotel Berwawasan Lingkungan
Usaha hotel merupakan usaha yang memberikan banyak pelayanan dan
fasilitas seperti, penyediaan kamar, fasilitas makan dan minum serta fasilitas
penunjang bagi tamu hotel. Untuk memberikan pelayanan dan fasilitas
tersebut pihak manajemen hotel mengawalinya dengan pengadaan bahan
dan barang yang dibutuhkan. Setelah hotel dilengkapi dengan barang dan
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bahan

yang

diperlukan, kemudian

yang

diperlukan

adalah

pemeliharaan. Bahan atau material yang dihasilkan dari proses produksi
mempunyai dampak ke lingkungan.
Pemilihan bahan operasional hotel yang ramah lingkungan menjadi
salah

satu

cara

dalam

mewujudkan

hotel

berwawasan

lingkungan. Penanganan keamanan pangan merupakan kebutuhan bagi
pengelolaan suatu hotel yang menerapkan manajemen hotel berwawasan
lingkungan. Upaya pengelolaan keamanan pangan ini sebagai upaya yang
tidak dapat terpisahkan dalam penanganan hygiene sanitasi dan harus
dilakukan secara baik, benar dan konsisten. Upaya yang harus diperhatikan
mengenai hygiene sanitasi dalam pengelolaan keamanan pangan meliputi
ruang lingkup yang terkait dengan penerapan hygiene santiasi.
Persyaratan hygiene sanitasi adalah fasilitas sanitasi, dapur, ruang
restoran, gudang makanan, bahan makanan, makanan jadi, peralatan yang
digunakan dan peralatan yang digunakan serta penyajian makanan. Apabila
hotel menggunakan pihak ketiga terkait dengan keamanan pangan, maka
perlu cek bahwa pihak ketiga memiliki prosedur yang cukup baik serta
perusahaan sudah terdaftar. Selanjutnya perlu melakukan pengecekan
kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan bahan makanan tidak
dicampur untuk kebutuhan selain mengangkut bahan makanan. Makanan
dan minuman dapat menimbulkan bakteri, parasit, dan kuman yang
berpindah melalui tangan, kulit manusia dan sumber air yang digunakan
ketika proses pembersihan dan pemasakan sehingga tingkat kelembaban
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serta kondisi ruang penyimpanan harus diperhatikan supaya tidak
menimbulkan bakteri berkembang baik secara luas.
Salah satu upaya yang tidak dapat terpisahkan dari penerapan
keamanan pangan. Hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan hygiene
sanitasi meliputi pengawasan yang berhubungan dengan perlengkapan di
dapur. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan melakukan penilaian dari
pengawasan

yang

akan

dilakukan

perbaikan

bila

terjadi

penyimpangan. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penerapan
green hotel dapat melalui beberapa hal yaitu menyediakan sarana kampanye
di tempat yang mudah dilihat dengan tulisan jelas dan minimal
mempergunakan dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Hotel harus menyediakan peralatan yang secara otomatis membatasi
pemakaian energi misalnya kunci pintu yang otomatis mengatur penggunaan
energi listrik dan air. Menyediakan tempat sampah dengan tanda yang jelas
agar sampah di tempatkan sesuai dengan jenisnya. Memasang stiker
Dilarang Merokok di dalam bangunan hotel dan menyediakan tempat
terbuka bagi tamu yang merokok. Untuk melaksanakan program tersebut
dapat dilakukan kegiatan seperti, memberdayakan komunitas setempat
sebagai karyawan hotel dengan mengutamakan pelamar kerja berasal dari
masyarakat yang berada disekitar hotel, mengupayakan tidak ada kegiatan
yang melanggar norma agama dan adat istiadat masyarakat sekitar
hotel, meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar dengan memberikan
pelatihan keterampilan atau memberikan dana pendidikan, memberikan
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ganti rugi apabila terjadi kerusakan bangunan atau aktivitas hotel yang
menggangu masyarakat sekitar, dan menanggapi saran atau kritikan dari
masyarakat sekitar hotel.
3. Tata Guna Lahan
Pertumbuhan kota saat ini sulit untuk dikendalikan, pada akhirnya
dapat menyebabkan lahan tebuka hijau berkurang. Lahan terbuka hijau
merupakan

paru-paru

kota

untuk

menjaga

akan

keberlangsungan

persediaaan air tanah, udara, dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk
menjaga ketersediaan ruang terbuka hijau, sebuah bangunan dapat berperan
dalam penyediaan lahan sepeti halaman atau area hijau. Setiap keputusan
yang dapat merubah lahan maka harus dapat dipertanggungjawabkan seperti
menebang satu pohon, harus menanam satu pohon. Untuk mengelola lahan
yang sesuai dengan kebutuhan fasilitas hotel, pihak pegelola perlu menunjuk
satu orang yang lebih tenaga terampil, terlatih dan kompetensi dibidang tata
guna lahan yang diawasi oleh tim yang menangani lingkungan di suatu
hotel. Arsitek tata guna lahan harus mampu menggunakan keahliannya dan
mampu membuat lahan yang dikelola mempunyai nilai jual sebagai
pendukung fasilitas hotel. Ketinggian tanaman harus bervariasi sesuai
dengan warna hiajau ataupun warna lainnya. Jenis tanaman yang dipilih
harus beragam yang berupa tanaman tahunan atau musiman. Tanaman harus
tahan terhadap hama tanaman dan mampu menyerap pencemaran udara di
sekitar hotel. Penggunaan tanaman lokal ini bertujuan untuk mendorong
penggunaan tanaman yang sudah ada dan dapat dibudayakan secara turun
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menurun. Tanaman lokal ini dapat digunakan untuk menjaga ekosistem yang
sesuai dengan area hijau. Tanaman lokal yang dipilih meliputi jenis
pohon, semak, dan bunga liar sesuai dengan kondisi iklim dan tahan
disekitar hotel.
4. Efisiensi Energi
Pengelola sistem kelistrikan pada hotel menghimbau semua karyawan
atau tamu hotel untuk membudayakan mematikan terkait dengan peralatan
elektronik yang sudah tidak terpakai untuk menghemat energi dan mengurai
panas pada alat elektronik. Pengelola kelistrikan dapat membaca buku
petunjuk mengenai sistem kelistrikan yang akan dipasang dan diganti agar
tidak terjadi kesalahan pengoperasian. Pertimbangan efisiensi energi untuk
sistem kebakaran dan keselamatan sebagian besar didukung oleh tenaga
baterai. Sistem data dan keamanan ini mencakup penyimpanan dalam
jaringan, komputer monitor, CCTV, dan lain-lain.
Dengan semakin populernya isu efesiensi energi, maka kini banyak
produsen membuat lebih banyak sistem data dan keamanan dengan
teknologi efisiensi energi. Sebagai contoh perubahan pada monitor
perangkat peralatan sistem data dan keamanan yang semula menggunakan
CRT beralih ke monitor LED untuk menghemat listrik dan pengurangan
panas yang dihasilkan. Bangunan modern sangat bergantung pada ragam
sistem yang dapat mengkonsumsi lebih banyak energi. Sistem manajemen
energi bangunan gedung merupakan bentuk pengaturan yang dapat
diprogram untuk mengatur semua sistem yang ada di dalam bangunan
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sehingga optimal penggunannya sesuai dengan kebutuhan dan waktu
penghuni hotel.
Sistem manajemen energi bangunan gedung dapat membantu strategi
operasional dan pemeliharaan bangunan gedung dengan cara memasukkan
data energi ke setiap peralatan. Sistem ini akan melaporkan peringatan awal
kepada manajer energi apabila terjadi sesuatu pada peralatan serta
manajemen

energi

dapat

memudahkan

langkah

perawatan

dan

perbaikan. Terdapat sistem yang dapat diatur meliputi sistem pembangkit
energi, sistem

pendingin

ruangan, sistem

pengaturan

cahaya, sistem

pengukuran air, sistem kontrol aksesbilitas umum, sistem keamanan
alarm, sistem peringatan kebakaran, sistem baterai terpusat dan sistem
transportasi.
5. Konservasi Air
Air bersih merupakan salah satu komponen dasar kebutuhan manusia
untuk melakukan segala kegiatannya. Konsumsi air pada industri
perhotelan termasuk yang sangat tinggi karena aktivitas yang terjadi di
hotel sebagian besar memerlukan banyak air bersih. Air bersih dalam
industri hotel dibutuhkan untuk mempersiapkan kebutuhan makanan,
pembersihan, sampai kebutuhan sarana rekreasi. Sumber air bersih berasal
dari sumber dalam, mata air, danau, sungai atau bahkan bisa dari air laut
sesuai dengan kondisi daerah sekitar. Suatu hotel tidak dapat berfungsi
tanpa ada air bersih dalam setiap kegiatannya. Maka dari itu, untuk mejaga
kebutuhan air setiap pengelola hotel hendaknya melakukan efisiensi air.
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Efesiensi air hendaknya dilakukan pada industri perhotelan.
Pelaksanaan efesiensi ini dapat dilakukan dengan membentuk tim yang
bertanggung jawab. Pengelola hotel dapat memperdayakan seluruh tenaga
kerja untuk terlibat aktif dalam program penghematan air dan memberikan
pelatihan secara rutih terhadap seluruh karyawan yang memiliki
kepedulian dalam penghematan air. Pengelolan harus merencanakan
pelaksanaan efesiensi air dengan membuat kolam penampungan air hujan,
membuat sumur resapan air dan membuat target pengunaan air besih
dalam setiap toilet, dapur, kolam renang, spa, kebun, dan lain-lain.
Pengelola hotel juga harus melakukan pemeriksaan secara berkala untuk
menjaga kualitas air bersih. Efisiensi air dapat juga membuat kampanye
bagi karyawan dan tamu hotel dengan menentukan lokasi dan jenis
kampanye yang bersifat mengajak melakukan penghematan air bersih.
6. Penggunaan Material Bangunan
Material bangunan adalah semua bahan bangunan yang turut menjadi
bagian dari suatu bangunan. Penggunaaan material yang dikehendaki
mengutamakan produk lokal bukan material yang di impor. Penggunaan
material bangunan juga tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun,
penggunaan material bangunan sangat dianjurkan untuk membentuk
kualitas udara yang sehat didalam ruangan. Dalam penggunaan material
bangunan

dapat

menggunakan

material

yang

ramah

lingungan.

Penggunaan material yang ramah lingkungan berasal dari hasil panen
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pertanian dan perkebunan seperti bambu, rotan, kapas, wool, serabut
kelapa, serat jerami, dan lain-lain.
7. Kualitas Pengudaraan dalam Ruangan
Dalam lingkungan sehari-hari, kualitas udara terdiri dari udara dalam
ruangan dan luar ruangan. Namun, faktanya udara dalam ruangan
umumnya lebih buruk dari pada udara luar ruangan. Sebagian besar
aktivitas manusia dilakukan di dalam ruangan. Oleh karena itu, lingkungan
dalam ruangan harus diperhatikan agar kesehatan dan kenyamanan
pengguna dapat terjamin. Kualitas pengudaraan untuk pengendalian
kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan sangat penting dilakukan
karena mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas dari para
karyawan dan tamu yang ada di hotel.
Dalam melakukan upaya mengendalikan kualitas udara terhadap
kesehatan dan kenyamanan pengguna, Green Team harus melakukan
pemantauan dan pengawasan. Pemantauan dan pengawasan harus melibat
semua penghuni yang ada di hotel mulai dari karyawan, tamu dan
pengunjung hotel. Pemantauan dan pengawasan ini dapat dilakukan
dengan cara sosialisasi kawasan bebas asap rokok, pengendalian kawasan
bebas asap rokok dan pemeliharaan, pemasukan udara luar untuk
kebutuhan sirkulasi dan ventilasi, dan tingkat kenyamanan pengguna
gedung.
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8. Pengelolaan Limbah Berwawasan Lingkungan
Banyaknya tempat wisata mengakibatkan banyak orang yang
menginap di hotel. Maka terjadi peningkatan sampah dan limbah yang
dihasilkan dari aktivitas hotel. Pengelolaan limbah menjadi sangat penting
karena membantu pihak hotel berusaha mengurangi limbah dengan
membatasi pemakaian material yang banyak dan dapat dimanfaatkan
kembali limbah yang masih bisa di daur ulang. Peran manajemen hotel
dalam pengelolaan limbah menjadi bagian dari “Green Hotel”. Bangunan
yang akan dinilai sebagai green hotel harus dilengkapi fasilitas untuk
mengolah limbah yang dihasilkan oleh aktivitas hotel. Pengelolaan limbah
hotel meliputi pengelolaan limbah padat, limbah cair, limbah B3, limbah
dari emisi udara, dan limbah dari hasil aktivitas kontruksi.
Pengelolaan limbah padat dapat dilakukan di seluruh area hotel,
limbah padat organik dan non organik harus dipisahkan dari TPSS
(Tempat Penampungan Sampah Sementara). Untuk sampah basah harus di
letak dalam ruang ber-AC untuk menghindari pembusukan dan
pembuangannya tidak lebih dari 24 jam. Jika hotel memiliki klinik, maka
limbah medis disimpan dalam kantong plastik khusus kemudian diberikan
kepada Rumah Sakit terdekat.
Pengelolaan limbah cair dapat dilakukan langkah-langkah oleh hotel
yaitu mempunyai izin pembuagan limbah cair, saluran limbah air harus
dipisahkan, melakukan pemeriksaa secara berkala, dan menyediakan
instalasi air limbah. Pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara
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memisahkan limbah B3 dengan sampah atau limbah jenis lainnya.
Menempatkan pengelolaan limbah B3 di lokasi yang aman dan jauh dari
jangkauan. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perusahaan
yang sudah mendapatkan izin beroperasi dan melaksanakan kegiatannya
dari Kementerian Lingkungan Hidup. Mencatat bahan kimia yang masih
digunakan dan melaksanakan kebijakan untuk tidak menggunakan bahan
kimia berbahaya di hotel.
C. Kerangka Penelitian
Panduan dan Pedoman
Pelaksanaan Green Hotel
oleh Kementerian
Pariwisata Republik
Indonesia 2016

Implementasi
green hotel
Gambar 1. Kerangka Penelitian

Berdasarkan Kerangka Penelitian ini, peneliti ingin mengetahui penerapan
Green Hotel yang telah dilakukan oleh Hyatt Regency Yogyakarta sesuai dengan
Buku Panduan dan Pedoman Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah studi kasus, dimana peneliti akan melakukan
analisis kualitatif deskriptif. Tujuan analisis kualitatif deskriptif untuk
menjelaskan implementasi Green Hotel pada Hotel Hyatt Regency
Yogyakarta sesuai dengan Panduan dan Pedoman Green Hotel di Indonesia.
B. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Hotel Hyatt Regency Yogyakarta
yang beralamat Jalan Palagan Tentara Pelajar, Panggung Sari, Sariharjo,
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
55581.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilakukan pada bulan April – Mei 2020
C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Penelitian ini akan melibatkan pihak-pihak hotel atau pengurus hotel
yang berkaitan dengan implementasi green hotel. Pengurus hotel yang
ditunjuk dalam penelitian ini adalah Committee Green Hotel. Committee
Green Hotel adalah karyawan hotel yang mengetahui informasi tentang
grenn hotel, dimana subjek ini dipilih langsung oleh Director of Human
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Resources Hyatt Regency Yogyakarta. Karyawan yang terpilih menjadi
subjek penelitian ini adalah:
a. Pratiwi Damayanti, Director of Human Resources
b. Pratiwi Saraswati, Assistant Manager Human Resources
c. Ronni Sianturi, Chief of Engineering
d. Winda Sukma, Public Relation Manager
e. Fransisca K., Engineering Secretary
2. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah data yang akan diteliti. Objek dari
penelitian ini adalah program green hotel, gambaran umum hotel,
struktur organisasi hotel, dan fasilitas-fasilitas Hotel Hyatt Regency
Yogyakarta. Data ini diperoleh melalui kuesioner dan wawancara kepada
pihak-pihak yang memiliki informasi mengenai penerapan Green hotel
Hyatt Regency Yogyakarta.
D. Jenis Data dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Gambaran Umum Hotel
Data mengenai hotel Hyatt Regency Yogyakarta, seperti sejarah
berdirinya hotel, visi dan misi hotel, struktur organisasi hotel, lokasi
hotel, produk dan fasilitas yang ditawarkan hotel, dan informasi
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hotel lainnya yang diperlukan dengan penelitian ini. Data dini
diperlukan peneliti untuk mengenal lebih dalam mengenai hotel.
b. Data mengenai Green Hotel
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu Green hotel Hyatt
Regency Yogyakarta, seperti program-program green hotel yang
dilakukan perusahaan. Data ini dapat diperoleh melalui kuesioner
dan wawancara kepada narasumber.
2. Sumber data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.
Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan kuesioner
dengan narasumber.
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Kuesioner
Kuesioner dalam penelitian ini diberikan kepada Committee Green Hotel.
Committee Green Hotel adalah karyawan hotel yang memiliki informasi
dan mengurusi green hotel yang dilakukan oleh Hyatt Regency
Yogyakarta, yaitu Pratiwi Damayanti jabatan Director of Human
Resources, Pratiwi Saraswati jabatan Assistant Manager Human
Resources, Ronni Sianturi jabatan Chief of Engineering, Winda Sukma
jabatan Public Relation Manager, dan Fransisca K jabatan Engineering
Secretary. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur penerapan Green
Hotel yang dilakukan oleh Hyatt Regency Yogyakarta. Kuesioner ini
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telah disiapkan berdasarkan pada Buku Panduan dan Pedoman
Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
a. Aspek Green hotel
1) Tata Guna Lahan
2) Efesiensi Energi
3) Konservasi Air
4) Penggunaan Material Bangunan
5) Kualitas Udara dalam Ruang
6) Manajemen Lingkungan Sekitar
7) Manajemen Operasional
2. Wawancara
Proses wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada
narasumber

dengan

mengajukan

pertanyaan

untuk

mendapatkan

informasi secara mendalam. Wawancara dilakukan via video call
whatshap dengan salah satu Committee Green Hotel bernama Pratiwi
Damayanti jabatan Director of Human Resources Hyatt Regency
Yogyakarta. Narasumber wawancara ini dipilih langsung oleh Assistant
Manager Human Resources Hyatt Regency Yogyakarta

menunjuk

Pratiwi Damayanti sebagai narasumber wawancara dalam penelitian ini.
F. Teknik Analisis Data
Teknik yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
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1. Meringkas semua hasil temuan penelitian.
Peneliti meringkas semua hasil temuan dari kuesioner yang telah diisi
oleh responden dan wawancara dengan narasumber.
2. Menganalisis data hasil kuesioner mengenai penerapan Green Hotel.
Setelah mendapat data hasil dari responden, peneliti menganalisis
data hasil tersebut dengan melakukan mengolah dan menghitung hasil
jawaban kuesioner implementasi Green Hotel dengan cara :
Persentase jawaban Ya =

Jumlah jawaban Ya
jumlah pertanyaan

x 100%

Jika menjawab “Ya” memperoleh nilai 1, dan jawaban “Tidak”
memperoleh nilai 0. Berdasarkan perhitungan persentase tersebut, hasil
perhitungan akan diklasifikasikan dalam 5 kriteria. Penulis memakai
buku Arikunto (2010:44) dalam menentukan kriteria dalam tingkat
kesesuaian:
a. 81-100% = Sangat Sesuai
b. 61-80%

= Sesuai

c. 41-60%

= Cukup Sesuai

d. 21-40%

= Kurang Sesuai

e. 0-20%

= Tidak Sesuai

3. Menarik kesimpulan
Setelah melakukan analisis, peneliti akan menarik kesimpulan tentang
implementasi green hotel bahwa Hyatt Regency Yogyakarta menerepkan
green hotel sesuai dengan Buku Pedoman dan Panduan Pelaksanaan
Green Hotel dari hasil persentase implementasi Green Hotel dan
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wawancara mendalam. Peneliti juga akan memberikan saran kepada
Hyatt Regency Yogyakarta terkait penerapan green hotel menjadi lebih
baik di masa mendatang.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV
GAMBARAN UMUM HOTEL
A. Sejarah Hotel Hyatt Regency Yogyakarta
Hyatt didirikan oleh Jay Pritzker Pada tahun 1976 ketika ia
membeli motel Hyatt House yang letaknya berdekatan dengan Bandara
Internasional Los Angeles. Selama beberapa dekade berikutnya, Jay
Pritzter dan saudaranya, Donald Pritzker, bekerja bersama dengan
kepentingan

bisnis

keluarga

Pritzker

lainnya,

menumbuhkan

perusahaan menjadi perusahaan manajemen dan kepemilikan hotel di
Amerika Utara, yang pada akhirnya menjadi perusahaan public pada
tahun 1962.
Pada tahun 1968, dibentuklah Hyatt International yang kemudian
menjadi perusahaan public yang terpisah. Kemudian pada tahun 1979
dan 1982 Hyatt terbagi menjadi dua yaitu Hyatt Corporation dan Hyatt
International Corporation yang akhirnya diambil pribadi oleh
kepentingan bisnis keluarga Pritzker. Pada tanggal 31 Desember 2004,
secara substansial semua aset perhotelan yang merupakan bisnis
keluarga Pritzker, termasuk Hyatt Corporation dan Hyatt International
Corporation, dikonsolidasikan dibawah satu entitas, sekarang menjadi
Hyatt Hotels Corporation.
Adapun sejarah Hyatt sebagai berikut :
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1957

Jay Pritzker membeli Hyatt House pertama, sebuah hotel
kecil yang berdekatan dengan Bandara Internasional Los
Angeles, dari mitra bisnis Hyatt von Dehn.

1966

Hyatt Regency Atlanta, Hyatt Hotel & Resots dan Hyatt
Regency merupakan hotel besar pertama John C. Portman
yang dibuka di Atlanta, Geogia. Memiliki atrium, lobi dan
memiliki sebanyak 22 lantai serta desain inovatifnya
memunculkan banyak peniru dan mulai mendefinisikan
dirinya sebagai inovator terkemuka dalam keramahtamahan
hotel global.

1969

Hyatt Regency Hongkong merupakan hotel internasional
pertama Hyatt yang dibuka di Hongkong.

1972

Sebuah kantor reservasi pusat dengan nomor 800 bebas
pulsa mulai dibuka di Omaha, Nebraska.

1980

Grand Hyatt New York dan Park Chocago menjadi anggota
terbaru Hyatt.

1987

Muncul Hyatt Gold Passport global yang menjadi program
bagi tamu.

1990

Hyatt memperkenalkan tagline baru “Feel Hyatt Touch”
dan logo Hyatt sabit baru. Masing-masing dimaksudkan
untuk melambangkan sentuhan Hyatt dan “layanan dari
matahari terbit hingga matahari terbenam”. Ini merupakan
layanan online pertama

yang diluncurkan. Sebagai
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penggerak

utama

pendapatan.

Hyatt.com

telah

menghasilkan miliyar dolar hingga saat ini. Hyatt
memasuki industri yang menyajikan fasilitas hiburan pada
tahun 1994, dengan membuka properti Vacation Club,
kemudian Hyatt Sunset Harbor, di Key West, Florida Pada
tahun berikutnya.
2005

Hyatt pindah ke menara perkantoran Hyatt Center yang
berada di Ptitzker di Chicago, Illinosis.

2006

Merek Hyatt Place diperkenalkan di Lombard, Illinois.
Hyatt mengakuisisi Summerfield Suites dan mengganti
namanya menjadi Hyatt Summerfield Suites.

2007

Muncul merek Andaz, sebuah merek yang tidak memiliki
nama Hyatt, membuka lokasi debutnya di Andaz,
Liverpooll Street, London.

2009

Saham mulai diperdagangkan secara public di New York
Stock Exchange di bawah simbol H.

2011

Hyatt Thrive, platform tanggung jawab social perusahaan
global Hyatt, mulai diperkenalkan.

2012

Hyatt Summerfield Suites diganti namanya menjadi Hyatt
House. Selanjutnya lima belas property Hotel Sierra
diperoleh dan menjadi bagian dari merek Hyatt House,
yang semakin mengembangkan pengalaman menginap
jangka panjang Hyatt.
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2013

Hyatt memasuki segmen inklusif yang berkembang pesat
dengan debut merek Hyatt Ziva dan Hyatt Zilara di
Meksiko.

2015

Pada bulan Januari, Hyatt mengumumkan merek Hyatt
Centric sebuah konsep gaya hidup baru yang memberikan
pengalaman kosmopolitan kelas atas di jantung kota yang
menjadi tujuan utama.

2016

Merek Hyatt menjadi merek yang ke-12 dalam portofolio
Hyatt, memperkenalkan kepada para tamu ke berbagai
pengalaman baru.

2017

Pada tanggal 1 Maret, World of Hyatt meluncurkan
program

loyalitas

yang

dirancang

ulang

untuk

memperdalam keterlibatan dengan tamu-tamu setia Hyatt.
Tujuannya

Hyatt

memasuki

kesejahteraan

saat

mengakuisisi Miraval dan Exhale.
2018

Pada bulan Juni World of Hyatt meluncurkan kartu kredit,
memberikan penghargaan kepada anggota atas cara mereka
hidup, bekerja, dan termasuk bonus kategori kebugaran.

Saat ini terdapat lebih dari 210 Hyatt Hotel dan Resort diseluruh
dunia. Hyatt International, melalui cabangnya telah mengoperasikan 60
Hotel, 22 Resort, di 38 Negara dengan tambahan 17 Hotel dalam
Pengembangan. Hyatt Hotels Corporation sebagai perusahaan terpisah,
beroperasi 124 hotel dan resort di Amerika Serikat, Canada, dan
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Kepulauan Karibia. Untuk informasi mengenai Hyatt dapat diakses
melalui www.hyatt.com
Hotel Hyatt Regency Yogyakarta sendiri merupakan salah satu
bagian kecil dari hotel-hotel yang dimiliki oleh Hyatt International.
Adapun beberapa unique selling point yang dimiliki yaitu:
a. Hyatt International Hotels & Resorts adalah eksklusif grup hotel
yang telah mempunyai reputasi tinggi yang selalu secara
konstan menyediakan dan pelayanan yang sangat baik, inovatif
dan selalu sesuai dengan harapan tamu.

Gambar 2. Hyatt International Hotels & Resort
Sumber : Dokumen Human Resource Departmen
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b. Satu-satunya hotel yang mempunyai lapangan Golf 9 hole.

Gambar 3. Golf Course
Sumber :Dokumen Human Resource Department
c. Satu-satunya hotel dengan kolam renang dengan multi level, air
asin di Yogyakarta.

Gambar 4. Swimming Pool
Sumber :Dokumen Human Resource Department
d. Sebagai tempat paling ideal untuk mengadakan rapat dengan
lokasi hotel berada di lingkaran luar Yogyakarta (tidak
terganggu dengan kebisingan kehidupan kota, lalu lintas dan
kemacetan).
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Gambar 5. Meeting Room
Sumber :Dokumen Human Resource Department
e. Sebagai tempat yang paling nyaman untuk mengadakan
kegiatan di luar gedung dan Team Building di area lansekap
seluas 40 are.

Gambar 6. Outdoor Room
Sumber :Dokumen Human Resource Department
f. Hotel Hyatt Regency Yogyakarta merupakan hotel yang
mengadopsi konsep yang mengimitasi bentuk Candi Borobudur
dengan banyak memasukkan detail arsitektural dari Candi
Borobudur.
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Gambar 7. Hotel Architectural
Sumber :Dokumen Human Resource Department
B. Nama Perusahaan
a. Nama Perusahaan

: PT. Antilope Madju berusaha atas

nama Hyatt Regency Yogyakarta
b. Alamat

:

Jl.

Palagan

Tentara

Pelajar

Yogyakarta, Indonesia
c. Nomor telepon

: 62-274-869 123

d. Nomor faksimili

: 62-274-869 588

Gambar 8. Peta Hotel Hyatt Regency Yogyakarta
Sumber :Dokumen Human Resource Department
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C. Logo dan Sub Logo Hotel Hyatt Regency Yogyakarta
1. Logo Hyatt Regency Yogyakarta
Desain logo berbentuk Heksagonal mempresentasikan
perjalanan para tamu yang mencakup semua ruang dan sentuhan
selama menginap di properti kita, tempat dimana para tamu
dapat berhenti sejenak dan menikmati keindahan dan pelayanan
yang diberikan. Pengalaman menyenangkan di Hyatt Regency
didukung dengan konsep yang matang mengutamakan hubungan
dekat dan percakapan ramah dengan para tamu. Desain ini
terinspirasi dari fungsi hotel Hyatt Regency yang organic,
dinamis, dan elegan.

Gambar 9. Logo Hotel Hyatt Regency Yogyakarta
Sumber :Dokumen Human Resource Department
2. Sub Logo Hyatt Regency Yogyakarta
Sub Logo Hyatt Regency Yogyakarta berbentuk Stupa yang
merupakan salah satu bentuk bangunan yang sangat identik
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dengan candi Borobudur di mana Hyatt Regency Yogyakarta
mengimitasi bentuk dari candi Borobudur.

Gambar 10. Sublogo Hotel Hyatt Regency Yogyakarta
Sumber :Dokumen Human Resource Department
D. Visi dan Misi Hotel Hyatt Regency Yogyakarta
a. Visi
Hyatt Regency Yogyakarta merupakan hotel resort yang paling
disukai daerah Yogyakarta yang menyediakan akomodasi yang
nyaman dan dioperasikan oleh tim yang dinamis dan
profesional serta disatukan dalam semangat dan tingkah laku
dalam memberikan pelayanan dan produk yang kontemporer
seperti yang diharapkan oleh pengunjung yang cerdas baik
dalam bidang bisnis ataupun wisata.
b. Misi
Hotel Hyatt Regency Yogyakarta akan terus menerus
menyediakan produk yang selalu inovatif dan berkualitas
tinggi, menarik bagi pengunjung lokal maupun internasional.
Hotel akan berusaha untuk memperoleh dan mempertahankan
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keuntungan di pangsa pasaranya. Hotel akan menggabungkan
diri dengan komunitas lokal melalui kegiatan yang positif
diurusan lokal melalui institusi-institusi yang penting. Hotel
akan menumbuh kembangkan dan memberikan nilai lebih
kepada karyawannya, menyediakan pelatihan yang luas dan
bermacam-macam demikian juga dengan kesempatan untuk
berkembang serta memberikan penghargaan terhadap hasil
kerja yang luar biasa.
E. Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 11. Struktur Organisasi Hotel
Sumber :Dokumen Human Resource Department
Struktur organisasi Hyatt Regency Yogyakarta merupakan
gambaran tentang jenjang kepemimpinan yang menunjukkan
hubungan wewenang dan tanggungjawab dari setiap unit kerja
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dalam suatu organisasi. Struktur organisasi Hyatt terdapat
delapan unit departemen, di mana tugas dan fungsinya berbeda
setiap unitnya. Uraian Tugas Organisasi hotel sebagai berikut:
1. General Manager Hyatt Regency Yogyakarta memiliki
wewenang dan tanggungjawab penuh dalam hotel yang
bertugas

memberi

arahan

serta

mengawasi

semua

pelaksanaan kegiatan di lapangan baik menyangkut
operasional hotel sendiri maupun system pelaporan dan halhal administrasi lainnya sekaligus sebagai pengambilan
keputusan.
2. Executive Chef bagian ini bertanggungjawab terhadap
seluruh makanan yang disajikan pada Hotel Hyatt Regency
Yogyakarta, mulai dari masakan tradisional maupun
internasional semuanya dikerjakan oleh tenaga ahli pada
bidangnya.
3. Director

of

Food

&

Beverage

pada

bagian

ini

bertanggungjawab atas operasional pada visi makanan dan
minuman yang meliputi kegiatan di restaurant, room
service, pesta, seminar, show, dan juga pelaksanaan tugas di
dapur yang meliputi dapur serta ruang makan karyawan
atau bar.
4. Director of Finance bagian ini bertanggungjawab mengurus
keuangan seluruh kegiatan hotel, mencatat transaksi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38

keuangan setiap hari, membuat laporan keuangan setiap
bulan dan tahun kemudian disampaikan kepada pemimpin
hotel.
5. Director of Engineering pada bagian ini bertugas dan
bertanggungjawab dalam hal pengadaan penerangan atau
tata cahaya, mesin, sound system, air conditioner, mic dan
lain-lain yang menyangkut keperluan teknis lainnya.
6. Director

of

Human

Resources

bagian

yang

bertanggungjawab dalam hal seperti pelatihan karyawan,
bagian administrasi yang bertanggungjawab atas segala
urusan yang berhubungan dengan tata administrasi hotel,
dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan keamanan
hotel. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting
pada hotel karena merupakan bagian pengembangan
karyawan pada hotel.
7. Director of Sales bagian ini adalah divisi khusus yang
berkaitan dengan bidang pemasaran dan penjualan yang
mana tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan
kontrak dengan para relasi yang sudah lama dan akan
menggunakan jasa hotel. Memastikan penjualan kamar
memenuhi target, menggiatkan program promosi baik
karmar maupun makanan/minuman. Bagian ini juga
bertanggungjawab

dalam

mempertahankan

hubungan
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dengan para pelanggan. Mengatur pelaksanaan proses
pemasaran seperti iklan dan mengorganisasi pelaksanaan
even tertentu di hotel dan melakukan evaluasi terhadap
performa produk yang dimiliki oleh hotel.
8. Director of Room bagian ini bertugas terhadap mengontrol
pelaksanaan persiapan meliputi perlengkapan, kenyamanan,
kebersihan, kerapian dan keindahan ruangan-ruangan yang
ada di seluruh area hotel guna memastikan pelayanan
maksimal yang diberikan kepada tamu. Selain itu tugasnya
meliputi pencucian dan penyetrikaan penggantian seprai
kamar, kebersihan area publik dan pengontrolan ruangan di
hotel.
F. Departemen Sumber Daya Manusia Hyatt Regency Yogyakarta
1. Visi Sumber Daya Manusia Hyatt Regency Yogyakarta
Hyatt Regency Yogyakarta akan menjadi tim yang terlatih,
memiliki motivasi yang tinggi, semangat dan kepribadian.
Kita mempunyai rasa percaya diri, disiplin, menampilkan
pribadi yang sempurna dan “multi skilled”. Dikenal karena
sikap kita yang fleksibel, penuh inisiatif, kerja tim yang
solid dan penghargaan tulus kita terhadap budaya lokal,
tujuan-tujuan dan nilai-nilai dalam situasi bisnis yang selalu
berubah.
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2. Misi Sumber Daya Manusia Hyatt Regency Yogyakarta
Salah satu komponen yang mendorong karyawan untuk
dapat melampui harapan tamu. Untuk mengambil langkah
ekstra agar kebutuhan dan keinginan Hyatt Internasional,
tamu-tamu kita dan pemilik hotel kita dapat terlampaui
adalah tanggung jawab manajer untuk dapat menciptakan
lingkungan kerja yang luas akan diperkenalkan dan
dipertahankan

sesuai

dengan

“Hyatt

Initatives

and

Philoshopies” serta sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Hal diatas dirancang untuk memenuhi harapan dan aspirasi
para karyawan untuk mendukung tujuan bisnis hotel kita.
Kemudian fokus pelatihan adalah menyediakan standar
praktek dan pelayanan yang menjamin kenyamanan,
efisiensi yang ramah dan menyenangkan bagi tamu-tamu
kita. Ciri khas istimewa dari tim kita adalah kepekaan
kebutuhan terhadap para tamu, rasa hormat satu sama lain,
keyakinan yang teguh atas “People Philoshopy” dan
komitmen

atas

landasan

keramahtamahan

Hyatt.

Fleksibilitas, penuh inisiatif kerja tim yang sungguhsungguh dan ketulusan yang hangat akan menjadi sebuah
karakter istimewa dari tim kita.
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G. Lokasi Hyatt Regency Yogyakarta
Hyatt Regency Yogyakarta terletak di lingkar utara Yogyakarta,
dapat ditempuh dari bandara Adi Sucipto dalam waktu 20 menit
dan 15 menit dari Malioboro atau pusat kota. Hyatt Regency
Yogyakarta berdiri di tengah kebun dan lapangan golf yang di
design dengan indah.
H. Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia Hotel Hyatt Regency
Yogyakarta

Gambar 11. Struktur HRD Hotel Hyatt Regency Yogyakarta
Sumber :Dokumen Human Resource Department
I. Produk dan Fasilitas Hotel
Hotel ini memiliki 269 kamar. Tersebar dalam 4 sisi dan 7
lantai. Satu sisi yang menghadap ke arah utara dikhususkan untuk
Regency Club dan semua kamar suite. Hyatt Regency Yogyakarta
memiliki satu kamar Preseidential Suite dilengkapi dengan kamar
tidur utama, ruang makan dan keluarga, ruang baca, teras, Jacuzzi
dan semua perlengkapan lainnya yang akan memanjakan tamu kita.
Disamping itu kita juga memiliki dua kamar Executive Suite dan
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enam Junior Suites. Semua kamar Regency Club memiliki shower
tersendiri dan ukurannya lebih besar dari kamar Garden View.
Sedangkan kamar Garden View berlokasi ditiga sayap lainnya
(timur, barat, dan selatan) yang memiliki pemandangan kebun yang
indah, atau jika berada pada lantai tinggi akan terlihat
pemandangan kota Yogyakarta dengan segala keanekaragaman
tanamannya. Semua kamar dilengkapi dengan televise berwarna,
mini bar, tempat penyimpanan barang berharga, sambungan
telepon internasional, telepon kedua di kamar mandi, dan semua
kamar lantai memiliki teras tersendiri.
1. Regency Club

Lounge

berlokasi di

Sayap

Utara,

menyediakan makan pagi cuma-cuma, cocktail dan
makanan kecil di sore hari, juga pelayanan check in/out
tersendiri bagi tamu-tamu Regency Club. Regency Club
Lounge memiliki teras yang dapat menghubungkan tamu
langsung ke areal kolam renang dan fasilitas rekreasi
lainnya.
2. The Communication Centre berlokasi di sebelah kiri
Front Desk dan melayani segala kebutuhan tamu seperti
keperluan

bisnis,

pemesanan

tempat

untuk

tur,

pemesanan/ konfirmasi tiket, pemesanan transportasi, dll.
Tersedia pula 3 ruang rapat kecil yang memungkinkan
para tamu untuk mengadakan rapat kecil.
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3. Safety Deposit Boxes. Selain yang terdapat di setiap
kamar, hotel juga menyediakan tempat penyimpanan lain
yang

terletak

diperuntukkan

didekat
bagi

Front

tamu-tamu

Desk,
yang

fasilitas
tidak

ini
ingin

meninggalkan barang-barang berharganya di dalam kamar.
4. Kemangi Bistro

berlokasi di lantai I dapat dengan

mudah dijangkau dari kamar-kamar tamu maupun pintu
masuk

utama

hotel.

Dari

Reception,

restoran

ini

dihubungkan oleh tangga terbuka. Restoran ini mempunyai
kapasitas 170 tempat duduk baik di dalam maupun di luar
ruangan. Sebuah dapur terbuka dengan oven untuk
membakar pizza dan aneka masakan spesial dari Asia dan
Eropa akan menambah restoran ini menjadi lebih atraktif
bagi para tamu dan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya.
Karena teras Kemangi Bistro menghadap ke kolam renang,
kami

merencanakan

akan

mengadakan

pertunjukan

kesenian tradisional untuk menambah kenyamanan tamu.
5. Paseban Lounge adalah bar hotel, berada didekat Front
Desk dimana para tamu dapat bersantai dengan menikmati
kopi atau teh, makanan ringan untuk makan siang, teh di
sore hari sambil mendengarkan sajian musik-musik
ringan. Paseban Lounge ini langsung berhubungan dengan
Lobby Court yang berlokasi di pintu masuk hotel dan
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menghadap ke kolam renang dan lapangan golf. Minuman
dan makanan ringan dihidangkan bagi para tamu yang
ingin duduk di luar.
6. Bogey’s Teras bukan hanya sebagai tempat memulai
permainan bagi para pemain golf tetapi juga merupakan
snack bar dengan kapasitas 105 tempat duduk. Makanan
ringan dihidangkan bagi para tamu yang bersantai setelah
bermain golf, tenis, atau setelah di-massage di Pusat
Kebugaran. Starter Terrace juga menyediakan tempat
penyimpanan tas golf untuk para tamu dan locker untuk
para caddy.
7. Panorama Teras berada di lantai teratas dari hotel kita
(lantai 8) dan hanya dapat dijangkau melalui tangga dari
lantai ketujuh. Tempat ini mempunyai kapasitas tempat
duduk untuk 60 orang, dan akan dipakai untuk acara-acara
makan malam BBQ. Dari teras ini akan terlihat dengan
jelas pemandangan seluruh kota Yogyakarta, termasuk
gunung Merapi.
8. The Residence berada di area utara hotel yang terdiri dari
tiga ruangan utama yang dapat digunakan untuk rapat dan
konferensi: Ruang Rinjani dan Ruang Krakatau dengan
masing-masing berkapasitas 50 orang, Ruang Agung
dengan kapasitas 100 orang, dan dua ruang tamu. The

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45

Residence memiliki pemandangan lapangan golf yang
indah dilengkapi teknologi terkini untuk kebutuhan rapat
dan konferensi serta sebuah dapur kecil berkonsep openkitchen.
9. Room Service akan melayani tamu selama 24 jam dan
akan menyajikan menu makan pagi, siang maupun malam.
Semua menu yang ada di restoran juga ada di Room
Service, selama restoran tersebut buka. Tersedia pula menu
untuk

malam

hari

bagi

para

tamu

yang

ingin

menikmati makan malam di kamar
10. Banqueting. Ballroom hotel mempunyai luas 650 meter
persegi dan menampung 500 orang untuk makan siang
maupun makan malam, 1000 orang untuk cocktail dan
sekitar 400 orang untuk konferensi. Ballroom ini dapat
dibagi menjadi 6 ruangan kecil dan sangat ideal untuk rapat
dan konferensi.
11. Camp Hyatt adalah untuk tamu-tamu cilik kita yang
terletak tepi kolam renang dan berdekatan dengan
lapangan golf (hole 1). Anak-anak dapat bergabung di
Camp Hyatt dimana mereka dapat bermain dibawah
pengawasan

tenaga- tenaga trampil. Camp Hyatt

dilengkapi dengan ruang bermain, ruang tidur, kolam
renang anak-anak dan berbagai ragam mainan anak-anak.
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12. Golf Course, lapangan golf Hyatt Regency Yogyakarta
memiliki 9 hole, yang terbuka untuk tamu hotel dan umum.
Tujuan kami adalah untuk mendapatkan anggota klub golf
di mana mereka dapat menikmati fasilitas rekreasi lain
selain golf. Starter Box berada di Starter Terrace
bersebelahan dengan Pusat Kebugaran. Pemesanan tempat
untuk golf course

dapat dilakukan di Starter Terrace

dimana T- off-nya dicatat.
13. Health Club. Heath Club ini berada di sebelah Starter
Terrace dan menjadi tempat yang ideal untuk bersantai.
Fasilitasnya antara lain sauna, jacuzzi, kolam berendam air
dingin, bermacam-macam massage terapi, salon kecantikan
dan dokter klinik untuk pemeriksaan kesehatan terdapat
ruang massage yang terbuka untuk pelayanan pijat
tradisional Jawa. Tempat penyimpanan barang disediakan
khusus untuk pria dan wanita dan dapat dipergunakan
oleh para pemain golf.
14. Tenis. Tersedia 2 lapangan tenis yang terletak bersebelahan
dengan Starter Terrace dan akan menambah lengkapnya
fasilitas rekreasi Hyatt Regency Yogyakarta. Pemesanan
tempat untuk pelajaran tenis dapat dilakukan di meja
resepsi Heath Club.
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15. Kolam Renang. Akan menjadi kolam renang yang paling
spektakuler di Yogyakarta dilengkapi dengan air terjun
dan papan luncur sepanjang 70 meter. Kolam renang ini
dilengkapi dengan panggung terbuka untuk pertunjukan
kesenian tradisional dimalam hari. Tujuan utamanya adalah
agar para tamu tidak perlu keluar dari hotel untuk
menyaksikan pertunjukan tradisional, kecuali mereka ingin
berbelanja atau sekedar berjalan-jalan.
16. Pelayanan lain yang tersedia yaitu 24 jam Assisten
Manager,

Transportasi

dapat

dilakukan

melalui

Communication Center dan Shuttle Service dari hotel ke
Malioboro dapat dilakukan melalui Communication Center.
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BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data hasil penelitian diperoleh dari kuesioner dan wawancara.
Wawancara dilakukan via video call whatshap oleh salah satu responden yaitu
Pratiwi Damayanti Director of Human Resources Hyatt Regency Yogyakarta
dan kuesioner diisi oleh lima orang responden bagian dari Committee Green
hotel Hyatt Regency Yogyakarta. Berikut ini merupakan lima responden
dalam penelitian ini:
1. Pratiwi Damayanti, Director of Human Resources. Tugas dan tanggung
jawab responden yaitu sebagai committee green hotel, bertanggung jawab
melakukan

rekruitmen

dan

menyeleksi

calon

karyawan

baru,

mengembangkan dan memberikan pelatihan karyawan, dan mengevaluasi
kinerja karyawan.
2. Pratiwi Saraswati, Assistant Manager Human Resources. Tugas dan
tanggung jawab responden yaitu sebagai committee green hotel dan
membantu tugas Director of Human Resources.
3. Ronni Sianturi, Chief of Engineering. Tugas dan tanggung jawab
responden yaitu committee green hotel dan melakukan pemeliharaan dan
perbaikan instalasi, mesin, bangunan, fasilitas hotel, dan mencegah
instalasi, mesin, dan bangunan terhadap bahaya kebakaran dan segala
situasi yang membahayakan, serta melakukan penghematan energi
penggunaan hotel.
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4. Winda Sukma, Public Relation Manager. Tugas dan tanggung jawab
responden yaitu sebagai committee green hotel, melakukan perencanaan
strategi tentang publikasi dan kampanye, melakukan komunikasi kepada
pihak eksternal terkait green hotel, dan melakukan promosi hotel.
5. Fransisca K., Engineering Secretary. Tugas dan tanggung jawab
responden yaitu sebagai committee green hotel, dan memberikan bantuan
dan pertimbangan kepada Chief Engineer terhadap masalah teknis yang
dihadapi, serta mengawasi pekerjaan pada bidang masing-masing di
hotel.
Data dari wawancara berupa jawaban responden atas pertanyaan yang
diajukan oleh penelitian yang berisi penerapan green hotel yang telah dibuat
oleh peneliti yang kemudian data jawaban tersebut disajikan dalam bentuk
narasi. Narasi tersebut memaparkan jawaban responden mengenai penerapan
dan pengungkapan Green Hotel yang telah dilakukan oleh Hotel Hyatt
Regency Yogyakarta.
A. Analisis Implementasi Green Hotel pada Hyatt Regency Yogyakarta
Menurut Green Hotels Association, Green hotel adalah hotel yang
menggunakan dan memiliki barang-barang yang bersifat ramah lingkungan di
mana manajer hotel mempunyai program menghemat air, menghemat energi,
dan mengurangi limbah dari aktivitas hotel untuk membantu melindungi bumi.
Untuk menerapkan green hotel terdapat aspek-aspek penerapan green hotel
tersebut. Dalam penelitian ini, implementasi green hotel difokuskan pada
tujuh aspek antara lain:
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1. tata guna lahan,
2. Efisiensi energi,
3. konservasi air,
4. penggunaan material bangunan,
5. kualitas udara dalam ruang,
6. manajemen lingkungan sekitar,
7. manajemen operasional.
Tabel 1. Data Hasil Jawaban Responden pada kuesioner Green hotel
Responden

Jumlah jawaban “Ya”

Persentase (%)

Pratiwi Damayanti

82

94,25%

Pratiwi Saraswati

81

93,10%

Ronni Sianturi

70

80,45%

Winda Sukma

65

74,71%

Fransisca K.

68

78,16%

Rata-rata

84,13%

Sumber: Data diolah (2020)
Tabel 1 merupakan data hasil jawaban masing-masing responden untuk
mengukur penerapan green hotel berdasarkan Buku Pedoman dan Panduan
Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia. Jawaban hasil kuesioner masingmasing responden terlampir pada halaman lampiran.
Pada kuesioner impementasi green hotel terdapat 87 jumlah pertanyaan
tentang implementasi green hotel berdasarkan Buku Panduan dan Pedoman
Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia. Tabel 1 merupakan data hasil jawaban
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responden yang mengisi kuesioner green hotel. Nilai pada tabel tersebut
bersumber dari jawaban “Ya” kelima responden dari 87 pertanyaan
implementasi green hotel. Berdasarkan hasil tabel 1 didapatkan total rata-rata
atas jawaban YA sebesar 84,13%. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Hyatt
Regency Yogyakarta sudah menerapkan green hotel sangat sesuai dengan
Buku Panduan dan Pedoman Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia. Dari 87
pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner, Hyatt Regency Yogyakarta telah
mengimplementasikan rata-rata 73 pertanyaan.
Dalam kuesioner terdapat 87 pertanyaan yang menunjukkan kegiatan
green hotel terbagi menjadi tujuh aspek yaitu aspek tata guna lahan, aspek
efisiensi energi, aspek konservasi air, aspek penggunaan material bangunan,
aspek kualitas udara dalam ruang, aspek manajemen lingkungan sekitar, dan
aspek manajemen operasional. Berikut ini adalah uraian implementasi dan
kegiatan green hotel yang ditemukan peneliti dari hasil kuesioner masingmasing responden dan hasil wawancara dengan narasumber

Pratiwi

Damayanti sebagai Director of Human Resources yaitu :
1. Aspek Tata Guna Lahan
Aspek pertama dalam implementasi green hotel adalah aspek tata
guna lahan. Aspek tata guna lahan diperlukan untuk mendukung fasilitas
hotel. Hotel harus menyediakan ruang terbuka hijau sebagai sarana
rekreasi dan menjaga ekosistem lingkungan. Dalam kuesioner ini, aspek
tata guna lahan diukur dengan menggunakan 19 item pertanyaan data
lengkap terlampir pada lampiran 2. Pada tabel 2 berikut ini menunjukkan
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hasil jumlah jawaban “Ya” dari lima responden pada kuesioner dan
persentase dari setiap pernyataan green hotel aspek tata guna lahan:
Tabel 2. Data Jawaban Responden Aspek Tata Guna Lahan
No
Pertanyaan
Jumlah
Persentase
jawaban
%
“Ya”
1
Hotel memiliki komitmen dalam
5
100
manajemen pemeliharaan dan
kebersihan bangunan
2
Hotel memiliki manajemen hama
5
100
terpadu dan gulma
3
Hotel berada di daerah yang terhindar
5
100
dari pencemaran
4
Hotel telah memiliki minimal
5
100
pemasangan kampanye tertulis secara
permanen di ruang kerja karyawan
5
Hotel telah memiliki fasilitas feeder2
40
bus
6
Hotel telah memiliki fasilitas
5
100
penyediaan parkir untuk karyawan
7
Hotel telah memiliki fasilitas
5
100
penyediaan loker, gantungan baju
khusus, dan kamar mandi bagi
karyawan
8
Hotel memiliki tenaga ahli dalam
5
100
bidang tata guna lahan
9
Hotel menggunakan tanaman lokal
5
100
dalam penataan taman
10 Hotel menyediakan ruang terbuka
5
100
hijau untuk sarana rekreasi tamu serta
sarana penghijauan
11 Hotel menyediakan tempat untuk
5
100
pembibitan tanaman
12 Hotel memiliki fasilitas untuk pejalan
5
100
kaki yang aman dan nyaman untuk di
dalam lingkungan termasuk untuk
orang berkebutuhan khusus
13 Hotel bebas dari akses kendaraan
3
60
bermotor
14 Hotel memiliki kolam berenang
5
100
sebagai sarana rekreasi
15 Hotel dekat minimal 5 jenis fasilitas
5
100
umum dalam jarak sejauh 1500 m
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Tabel 2. Data Jawaban Responden Aspek Tata Guna Lahan(Lanjutan)
16 Hotel memiliki fasilitas gondala
4
80
untuk pemeliharaan eksterior
bangunan
17 Hotel telah memiliki fasilitas
4
80
penyewaan dan parkir sepeda untuk
tamu/penggunjung
18 Hotel telah memiliki fasilitas shuttle
5
100
bus untuk tamu (fasilitas untuk masuk
dan keluar dari hotel)
19 Hotel menyediakan informasi
5
100
transportasi umum untuk tamu
Rata-rata
92,63%
Sumber : Data diolah (2020)
Tabel 2 menunjukkan jawaban kelima responden dan hasil
persentase jawaban bahwa persentase tertinggi dari implementasi green
hotel pada aspek tata guna lahan terdapat 15 item pernyataan, yaitu item
pernyataan

nomor satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh, delapan,

Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, empat belas, lima belas, delapan
belas dan Sembilan belas. Dari 15 item pernyataan menunjukkan
sebanyak 5 responden (100%) menjawab “ya”. Item pertanyaan ke-1
adalah hotel memiliki komitmen dalam manajemen pemeliharaan dan
kebersihan bangunan. Hal ini menunjukkan arti bahwa Hyatt Regency
Yogyakarta telah memiliki komitmen dalam manajemen pemeliharaan
dan kebersihan bangunan hotel. Hasil wawancara dengan responden
membuktikan bahwa hotel memiliki komitmen kuat terhadap sustainable
development dan green environment. Item pernyataan ke-2 adalah hotel
memiliki manajemen hama terpadu dan gulma. Hal ini menunjukkan arti
bahwa Hyatt Regency Yogyakarta telah memiliki manajemen hama
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terpadu dan gulma. Hasil wawancara dengan responden membuktikan
hotel memiliki manajemen hama terpadu dan gulma dengan nama
Garden division. Item pernyataan poin ke-3 adalah hotel berada di
daerah yang terhindar dari pencemaran. Hal ini menunjukkan Hyatt
Regency Yogyakarta

terhindar

dari

daerah

pencemaran.

Hasil

wawancara dengan responden membuktikan hotel melakukan uji berkala
untuk membuktikan bahwa hotel terhindar dari pencemaran. Item
pernyataan ke-4 adalah hotel memiliki pemasangan kampanye tertulis
secara permanen di ruang kerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa
Hyatt Regency Yogyakarta memiliki pemasangan kampanye tertulis
secara permanen di ruang kerja karyawan. Hasil wawancara dengan
responden membuktikan terdapat Green Campaign serta saving energy
ada di setiap ruang Back of House bahkan Guest Rooms. Item pernyataan
ke-6 adalah hotel memiliki fasilitas parkir. Hasil wawancara dengan
narasumber membuktikan Hyatt regency Yogyakarta memiliki parkir
khusus karyawan. Item pernyataan ke-7 adalah memiliki fasilitas
penyediaan loker, gantungan baju khusus, dan kamar mandi bagi
karyawan. Hasil wawancara dengan narasumber membuktikan Hyatt
Regency Yogyakarta memiliki fasilitas penyediaan loker, gantungan
baju khusus, dan kamar mandi bagi karyawan sesuai dengan jenis
kelamin. Item pernyataan ke-8 adalah hotel memiliki tenaga ahli dalam
bidang tata guna lahan. Hasil wawancara dengan narasumber
membuktikan Hyatt Regency Yogyakarta memiliki tenaga ahli dalam
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bidang tata guna lahan yaitu Garden Manager. Item pernyataan ke-9
adalah hotel menggunakan tanaman lokal dalam penataan taman. Hasil
wawancara dengan narasumber membuktikan bahwa seluruh tanaman di
Hyatt Regency Yogyakarta adalah tanaman lokal. Item pernyataan ke-10
adalah hotel menyediakan ruang terbuka hijau untuk sarana rekreasi
tamu serta sarana penghijauan. Hasil wawancara dengan narasumber
membuktikan ruang terbuka hijau Hotel Hyatt Regency Yogyakarta
sangat luas dan memiliki nursery sendiri. Item pernyataan ke-11 adalah
hotel menyediakan tempat untuk pembibitan tanaman. Hasil wawancara
dengan narasumber Hotel Hyatt Regency Yogyakarta memiliki tempat
untuk pembibitan tanaman yaitu Kebun Hyatt. Kebun Hyatt terletak di
belakang bangunan utama hotel. Kebun tersebut memiliki macammacam tanaman salah satu contohnya yaitu budidaya kangkung dan
cabai. Item pernyataan ke-12 adalah hotel memiliki fasilitas untuk
pejalan kaki yang aman dan nyaman untuk di dalam lingkungan
termasuk untuk orang berkebutuhan khusus. Hasil wawancara dengan
narasumber membuktikan Hyatt Regency Yogyakarta menyediakan
training route sekeliling hotel. Item pernyataan ke-14 adalah hotel
memiliki kolam berenang sebagai sarana rekreasi. Hasil wawancara
dengan narasumber membuktikan hotel memiliki fasilitas berenang
dengan empat jenis kolam renang yaitu jenis river, tepper, tawar, dan
satu kolam khusus anak-anak. Item pernyataan ke-15 adalah hotel dekat
dengan jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh
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1500m. Hasil wawancara dengan narasumber bahwa hotel dekat dengan
Bank, Rumah sakit, tempat ibadah, tempat wisata, Universitas, dan Mall.
Item pernyataan ke-18 adalah hotel memiliki fasilitas shuttle bus untuk
tamu. Hasil wawancara dengan narasumber hotel memiliki satu buah
shuttle bus khusus tamu. Item pernyataan ke-19 adalah hotel
menyediakan informasi transportasi umum untuk tamu. Hal ini
menunjukkan bahwa Hyatt Regency Yogyakarta memiliki informasi
transportasi untuk tamu.
Pada item pertanyaan ke-16 dan ke-17, terdapat empat responden
(80%) menjawab “Ya”. Item pertanyaan ke-16 aspek tata guna lahan
adalah hotel memiliki manajemen pemeliharaan fasilitas gondala untuk
pemeliharaan eksterior bangunan. Hasil wawancara dengan narasumber
membuktikan fasilitas gondala untuk membersihkan jendela, namun saat
ini hotel lebih sering menggunakan dingrope untuk pemeliharaan
eksterior bangunan. Item pernyataan ke-17 adalah hotel memiliki
fasilitas penyewaan dan parkiran sepeda untuk tamu. Hasil wawancara
dengan narasumber hotel memiliki fasilitas penyewaan dan parkir
sepeda khusus tamu atau pengunjung.
Item pernyataan ke-13 sebanyak tiga responden (60%) yang
menjawab “Ya”. Item pernyataan ke-13 adalah hotel bebas dari akses
kendaraan bermotor. Dari hasil wawancara dengan narasumber hotel
memiliki fasilitas parkir kendaraan, sehingga kendaraan hanya boleh di
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parkiran saja. Maka hotel sudah menerapkan dengan cukup baik bebas
dari akses kendaraan bermotor.
Item pernyataan ke-5 sebanyak dua responden (40%) yang
menjawab “Ya”. Item pernyataan ke-5 adalah hotel memiliki fasilitas
feeder bus. Dari hasi wawancara dengan narasumber Hyatt memiliki
fasilitas feeder bus.
Dari tabel 2 dapat dilihat rata-rata jawaban responden aspek tata
guna lahan sebesar 92,63%. Hal ini menunjukkan bahwa Hotel Hyatt
Regency Yogyakarta menerapkan green hotel aspek tata guna lahan
sangat sesuai dengan Buku Panduan dan Pedoman Pelaksanaan Green
Hotel di Indonesia.
2. Aspek Efisiensi Energi
Aspek kedua dalam implementasi green hotel adalah efisiensi
energi. Aspek efisiensi energi mengelola sistem kelistrikan pada hotel,
dan

menghimbau

semua

karyawan

atau

tamu

hotel

untuk

membudayakan mematikan peralatan elektronik yang sudah tidak
dipakai untuk menghemat energi yang digunakan hotel. Dalam
kuesioner, aspek efisiensi energi diukur dengan menggunakan 12 item
pernyataan data lengkap terlampir pada lampiran 2. Dilihat pada ada
tabel 3 menunjukkan hasil jawaban “Ya” dari lima responden pada
kuesioner dan persentase dari setiap pernyataan green hotel aspek
efisiensi energi:
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Tabel 3. Data Jawaban Responden Aspek Efisiensi Energi
No Pertanyaan
Jumlah
jawaban
“Ya”
1
Hotel menyediakan surat pernyataan
5
yang memuat komitmen dari
manajemen untuk melaksanakan
konservasi energi
2
Hotel telah memiliki tim konservasi
5
energi yang memastikan pemakaian
energi yang efektif dan efisien di masa
sekarang dan di masa yang akan datang
3
Hotel memiliki Reward dan Punishment
5
untuk karyawan dalam pelaksanaan
konservasi energi
4
Hotel menggunakan teknologi terkini
5
untuk penghematan pemakaian energi
listrik
5
Hotel memiliki kampanye/edukasi
5
umum dalam rangka mendorong
penghematan energi untuk pegawai
6
Hotel memiliki kampanye/edukasi
5
umum dalam rangka mendorong
penghematan energi untuk tamu
7
Hotel menyediakan panduan
5
pengoperasian dan pemeliharaan
seluruh sistem AC kepada pegawai
8
Hotel telah menyediakan buku panduan
1
dalam rangka sosialisasi penghematan
energi kepada tamu
9
Hotel menyediakan pemeliharaan secara
5
berkala untuk sistem transportasi dalam
gedung
10 Hotel menyediakan pemeliharaan secara
5
berkala untuk pembangkit listrik
cadangan
11 Hotel telah menyediakan pemeliharaan
5
secara berkala untuk sistem distribusi
air bersih dan kotor (pompa)
12 Hotel telah menggunakan sumber energi
5
terbarukan seperti tenaga air, panas
bumi, energi matahari, dan energi angin
Rata-rata
Sumber: Data diolah (2020)

Persentase
%
100

100

100

100

100

100

100

20

100

100

100

100

93.33%
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Pada tabel 3 menunjukkan bahwa persentase tertinggi terdapat
pada item pernyataan ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, dan 12 yaitu
dengan sebanyak lima responden (100%) menjawab jawaban “Ya”.
Item pernyataan ke-1 adalah hotel menyediakan surat pernyataan yang
memuat komitmen dari manajemen untuk melaksanakan konservasi
energi. Hal ini bahwa Hyatt Regency Yogyakarta telah menyediakan
surat pernyataan yang memuat komitmen untuk melaksanakan
konservasi energi. Item pernyataan ke-2 adalah hotel memiliki tim
konservasi energi yang memastikan pemakaian energi yang efektif dan
efisien di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Hal ini berarti
Hyatt Regency Yogyakarta telah memiliki tim konservasi energi. Hasil
wawancara dengan narasumber membuktikan Hyatt memiliki tim
konsevasi energi. Nama tim konservasi yang dimiliki oleh Hyatt
Regency Yogyakarta disebut dengan POMEC Team yaitu singkatan
dari Property Operating Maintenance Energy Cost. Tugas dari
POMEC mengontrol dan memastikan biaya pemakaian energi yang
digunakan hotel. Item pernyataan ke-3 adalah hotel memiliki Reward
dan Punishment untuk karyawan dalam pelaksanaan konservasi energi.
Hasil wawancara dengan narasumber membuktikan bahwa Hyatt
memberikan Reward untuk karyawan dalam pelaksanaan energi tetapi
Pusishment bagi karyawan dalam pelaksanaan konservasi energy Hyatt
tidak ada. Reward yang diberikan untuk karyawan hanya berupa
pujian. Item pernyataan ke-4 adalah hotel telah menggunakan
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teknologi terkini untuk penghematan pemakaian energi listrik dan
menggunakan sumber energi terbarukan. Dari hasil wawancara
narasumber membuktikan Hyatt menggunakan teknologi terkini untuk
penghematan listrik seperti wind turbin ,dan solar panel untuk
membangkitkan tenaga listrik dan mengganti semua lampu menjadi
LED. Item pernyataan ke-5 dan ke-6 adalah hotel memiliki kampanye
atau edukasi umum dalam rangka mendorong penghematan energi
untuk tamu dan pegawai. Dari hasil wawancara dengan narasumber
membuktikan Hyatt

memiliki

kampanye/edukasi umum untuk

menghemat energi dengan menaruh stiker menghemat lampu untuk
pegawai maupun tamu, dan melakukan atau berpartisipasi pada saat
Earth Hour pada bulan Maret. Item pernyataan ke-7 adalah hotel
menyediakan panduan pengoperasian dan pemeliharaan seluruh sistem
AC kepada pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa Hyatt menyediakan
panduan pengoperasian dan pemeliharaan seluruh sistem AC khusus
untuk pegawai. Item pernyataan ke-9 adalah hotel menyediakan
pemeliharaan secara berkala untuk sistem transportasi dalam gedung.
Hasil wawancara dengan narasumber membuktikkan bahwa Hyatt
menyediakan menyediakan pemeliharaan secara berkala untuk sistem
transportasi dalam gedung yaitu lift. Selama tiga bulan sekali lift di cek
untuk menghindari kerusakan. Item pernyataan ke-10 adalah hotel
menyediakan pemeliharaan secara berkala untuk pembangkit listrik.
Hasil wawancara dengan narasumber membuktikan Hyatt mempunyai
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wind turbin sendiri pembangkit listrik. Selain itu Hyatt melakukan
langkah penghematan energi diantaranya dengan cara menggunakan
panel surya sebagai penerangan ruang kantor serta pemakaian
penditeksi gerak di area tertentu untuk mengatur nyala atau mati lampu
sehingga dapat menghemat listrik. Item pernyataan ke-11 adalah hotel
telah menyediakan pemeliharaan secara berkala untuk sistem distribusi
air bersih dan kotor. Item pernyataan ke-12 adalah hotel telah
menggunakan sumber energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi,
energi matahari, dan energi angin. Hal ini menunjukkan bahwa Hyatt
telah menggunakan sumber energi terbarukan. Hasil wawancara
dengan narasumber membuktikan Hyatt menggunakan energi angin
untuk membantu wind turbin dan energi matahari untuk membantu
panel surya untuk membangkitkan tenaga listrik.
Kemudian item pernyataan ke-8 terdapat 1 responden (20%) yang
memberikan jawaban “Ya”. Item pernyataan ke-8 adalah hotel
menyediakan buku panduan dalam rangka sosialisasi penghematan
energi kepada tamu. Hal ini berarti Hyatt belum menyediakan buku
panduan

sosialisasi

penghematan

energi

kepada

tamu.

Hasil

wawancara dengan narasumber membuktikan bahwa Hyatt belum
menyediakan buku panduan untuk penghematan energi namun Hyatt
menggunakan kampanye berupa tulisan untuk penghematan energi.
Pada tabel 3 rata-rata jawaban responden sebesar 93,33% dari
seluruh total pernyataan green hotel aspek efisiensi energi. Hal ini
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menunjukkan bahwa Hyatt Regency Yogyakarta telah menerapkan
green hotel aspek efisiensi energi sangat sesuai dengan Buku Panduan
dan Pedoman Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia.
3. Aspek Konservasi Air
Aspek ketiga dalam implementasi green hotel adalah aspek
konservasi air. Aspek konservasi air digunakan untuk mengukur
implementasi

green

hotel.

Aspek

konservasi

air

merupakan

ketersediaan air bersih dalam industri hotel untuk kebutuhan pangan,
pembersihan, dan sarana rekreasi. Dalam kuesioner, kategori ini diukur
dengan 14 pernyataan data lengkap terlampir pada lampiran 2. Berikut
tabel 4 menunjukkan hasil jumlah jawaban “Ya” dari lima responden
pada kuesioner dan persentase dari setiap pernyataan green hotel aspek
konservasi air:
Tabel 4. Data Jawaban Responden Aspek Konservasi Air
No Pertanyaan
Jumlah Persentase
jawaban %
“Ya”
1
Hotel memiliki tim yang memastikan
5
100
pemakaian air yang efektif dan efisien
dalam operasionalnya
2
Hotel mempunyai kampanye/edukasi
5
100
umum dalam rangka mendorong
penghematan air untuk karyawan
3
Hotel mempunyai kampaenye/edukasi
5
100
umum dalam rangka mendorong
penghematan air untuk
tamu/pengunjung
4
Hotel telah menggunakan alat bantu
5
100
efisiensi air bersih (sensor, timer) pada
area umum
5
Hotel telah melakukan pemeriksaan
5
100
berkala terhadap pompa air
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Tabel 4. Data Jawaban Responden Aspek Konservasi Air (Lanjutan)
6
Hotel telah melakukan pemeriksaan
5
100
jaringan pipa untuk mencegah
kebocoran
7
Hotel telah memiliki laporan
5
100
pemeliharaan kolam renang secara
berkala
8
Hotel telah menggunakan air daur ulang
3
60
dari fasilitas laundry
9
Hotel telah menggunakan air daur ulang
1
20
dari fasilitas ibadah
10 Hotel telah menggunakan air daur ulang
2
40
untuk kebutuhan WC
11 Hotel telah menggunakan air hujan
3
60
sebagai alternatif sumber air
12 Hotel telah menggunakan air bersih di
3
60
luar air PDAM/air tanah/air hujan
13 Hotel telah menyediakan fasilitas air
5
100
minum non kemasan untuk mengurangi
limbah
14 Hotel telah menggunakan alat bantu
4
80
efesiensi air bersih (sensor, timer) pada
area umum
80%
Rata-rata
Sumber: Data diolah (2020)
Tabel 4 menunjukkan hasil persentase tertinggi dari implementasi
green hotel kategori aspek konservasi air terdapat pada pernyataan
item pernyataan ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 13 yaitu dengan sebanyak
lima responden (100%) menjawab jawaban “Ya”. Item pernyataan ke1 adalah hotel memiliki tim yang memastikan pemakaian air yang
efektif dan efisien dalam operasional. hal ini berarti Hyatt memiliki
tim yang memastikan pemakaian air dalam operasional. Dari hasil
wawancara dengan narasumber membuktikan bahwa Hyatt memiliki
tim bagian pemakaian air yaitu Engineering Team. Item pernyataan ke2 dan ke-3 adalah hotel mempunyai kampanye/edukasi umum dalam
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rangka

mendorong

tamu/pengungjung.

penghematan
Dari

hasil

air

untuk

wawancara

karyawan

dengan

dan

narasumber

membuktikan Hyatt Regency Yogyakarta mempunyai kampanye
seperti stiker penghematan air untuk tamu/pengunjung hotel. Hyatt
memberikan kampanye/edukasi penghematan air untuk karyawan pada
saat general training dan setiap briefing pagi. Kapanye/edukasi untuk
tamu yaitu berupa stiker dengan tulisan matikan air setelah digunakan
atau hemat air. Item pernyataan ke-4 adalah hotel telah menggunakan
alat bantu efisiensi air bersih (sensor/timer) pada area umum. Hal ini
berarti Hyatt menggunakan alat bantu untuk menghemat air
menggunakan kran otomatis untuk mendorong penghematan air. Item
pernyataan ke-5 dan ke-6 adalah hotel melakukan pemeriksaan
terhadap pompa air dan jaringan pipa untuk mencegah kebocoran. Hal
ini berarti Hyatt melakukan pemeriksaan pompa air dan jaringan pipa
untuk mencegah kebocoran. Hasil wawancara dengan responden
membuktikan Hyatt memiliki tim yang melakukan pemeriksaan untuk
pompa air dan pipa yaitu Engineering Team. Engineering team
memeriksa pompa dan jaringan pipa setiap hari untuk mencegah
kerusakan. Item pernyataan ke-7 adalah hotel memiliki laporan
pemeliharaan kolam renang secara berkala. Dari hasil wawancara
dengan

narasumber

membuktikan

Hyatt

memiliki

laporan

pemeliharaan kolam renang secara berkala. Terdapat tim yang
diperintah untuk mengecek dan melakukan pemeriksaan kolam renang.
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Pengecekan dan pemeriksaan dilakukan setiap hari oleh tim kemudian
dibuat laporan pemeliharaan kolam renang. Item pernyataan ke-13
adalah hotel menyediakan fasilitas air minum non kemasan untuk
mengurangi limbah. Dari hasil wawancara dengan narasumber
membuktikan Hyatt menyediakan fasilitas air minum non kemasan
untuk mengurangi limbah. Dari hasil wawancara dengan narasumber
hotel menyediakan fasilitas air minum non kemasan. Untuk itu hotel
memberikan botol minum kepada karyawan hotel. Semua karyawan
wajib membawa botol minum sendiri untuk mengurangi limbah.
Kemudian, item pernyataan ke-14 sebanyak empat responden
(80%) menjawab “Ya”. Item pernyataan ke-14 adalah hotel
menggunakan alat bantu efisiensi air bersih (sensor,timer) pada area
umum. Dari hasil wawancara Hyatt menggunakan alat bantu untuk
menghemat air menggunakan kran otomatis dan sensor gerak untuk
water tab mendorong penghematan air.
Item pernyataan ke-8, 11, dan 12 sebanyak tiga responden (60%)
menjawab “Ya”. Item pernyataan ke-8 adalah hotel menggunakan air
daur ulang laundry. Item pernyataan ke-11 adalah hotel telah
menggunakan air hujan sebagai alternatif sumber air bersih. Item
pernyataan ke-12 adalah hotel telah menggunakan air bersih di luar air
PDAM/air tanah/air hujan. Hal ini berarti Hyatt sudah menggunakan
air daur ulang untuk fasilitas laundry dan air hujan sebagai alternatif
sumber air bersih. Dari hasil wawancara dengan narasumber Hyatt

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66

menggunakan air daur ulang. Air tersebut diproses dengan sangat baik
sehingga dapat digunakan untuk fasilitas lainnya. Hyatt juga memiliki
waduk untuk menampung air hujan nantinya digunakan sebagai
alternatif sumber air bersih untuk kegiatan hotel.
Item pernyataan ke-10 sebanyak dua responden (40%) menjawab
“Ya”. Item pernyataan ke-10 adalah hotel telah menggunakan air daur
ulang untuk kebutuhan wc. Hal ini berarti Hyatt tidak menggunakan
air daur ulang untuk kebutuhan wc. Item pernyataan ke-9 sebanyak
satu responden (20%) menjawab “Ya”. Item pernyataan ke-9 adalah
hotel menggunakan air daur ulang untuk fasilitas ibadah. Hal ini
berarti Hyatt tidak menggunakan air daur ulang untuk fasilitas ibadah.
Pada tabel 4 menunjukkan hasil rata-rata sebesar 80% responden
menjawab “Ya”. Hal ini berarti bahwa Hyatt Regency Yogyakarta
menerapkan green hotel aspek konservasi air sesuai dengan Buku
Panduan dan Pedoman Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia.
4. Aspek Penggunaan Material Ruangan
Aspek keempat dalam implementasi green hotel adalah aspek
penggunaan material bangunan. Aspek penggunaan material bangunan
digunakan untuk mengukur implementasi green hotel. Aspek
penggunaan material ruangan ini semua bahan bangunan hotel
menggunakan produk lokal. Penggunaan material bangunan tidak
mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, serta menggunakan
material yang ramah lingkungan. Dalam kuesioner, kategori ini diukur
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dengan 11 pernyataan data lengkap terlampir pada lampiran 2. Berikut
tabel 5 menunjukkan hasil jumlah jawaban “Ya” dari lima responden
pada kuesioner dan persentase jawaban dari setiap pernyataan green
hotel aspek penggunaan material bangunan:
Tabel 5. Data Jawaban Responden Aspek Penggunaan Material
Bangunan
No Pertanyaan
Jumlah Persentase
jawaban %
“Ya”
1
Hotel telah mengaplikasikan
3
60
penggunaan Renewable Material untuk
kebutuhan ruangan
2
Hotel telah mengaplikasikan
3
60
penggunaan Renewable Material untuk
kebutuhan furniture pendukung
3
Hotel telah mengaplikasikan
4
80
penggunaan Reused Material untuk
kebutuhan ruangan
4
Hotel telah mengaplikasikan
2
40
penggunaan Reused Material untuk
kebutuhan furniture pendukung
5
Hotel telah mengaplikasikan
2
40
penggunaan Recycled Material untuk
kebutuhan ruangan
6
Hotel telah mengaplikasikan
3
60
penggunaan Recycled Material untuk
kebutuhan furniture pendukung
7
Hotel telah menyediakan pengadaan
3
60
perencanaan belanja yang
memperhitungkan biaya transportasi
dan pengemasan
8
Hotel telah memperhitungkan siklus
3
60
produk yang dipakai dan dikonsumsi
untuk mengurangi biaya belanja
9
Hotel menggunakan produk material
4
80
bangunan yang ramah lingkungan
10 Hotel telah menggunakan produk
4
80
material anti bakteria
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Tabel 5. Data Jawaban Responden Aspek Penggunaan Material
Bangunan(Lanjutan)
11 Hotel telah menggunakan produk
4
80
pembersih dan perawatan yang ramah
lingkungan
Rata-rata
63.63%
Sumber: Data diolah (2020)
Tabel 5 menunjukkan hasil persentase tertinggi dari implementasi
green hotel kategori aspek penggunaan material ruang terdapat pada
pernyataan item pernyataan ke-3, 9, 10, dan 11 yaitu dengan sebanyak
lima responden (100%) menjawab jawaban “Ya”. Item pernyataan ke3 adalah hotel telah mengaplikasikan penggunaan Reused Material
untuk kebutuhan ruangan. Hal ini berarti Hyatt menggunakan Reused
Material untuk kebutuhan ruangan. Dari hasil wawancara dengan
narasumber membuktikan bambu, kertas, dan penggunaan beberapa
botol kaca bekas untuk estetika di dalam ruang. Item pernyataan ke-9
adalah hotel menggunakan produk material bangunan yang ramah
lingkungan. Hal ini berarti Hyatt menggunakan bangunan yang ramah
lingkungan. Dari hasil wawancara dengan responden membuktikan
Hyatt menggunakan bangunan yang ramah lingkungan seperti kayu,
bambu, tanah, dan batu alam. Item pernyataan ke-10 adalah hotel
menggunakan produk material anti bakteria. Hai ini berarti Hyatt
menggunakan produk matrial anti bakteria. Item pernyataan ke-11
adalah hotel menggunakan produk pembersih dan perawatan yang
ramah lingkungan. Hai ini berarti Hyatt menggunakan produk
pembersih yang ramah lingkungan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69

Item pernyataan ke-1, 2, 6, 7, dan 8 sebanyak tiga responden (60%)
menjawab

“Ya”.

Item

pernyataan

ke-1

adalah

hotel

telah

mengaplikasikan penggunaan Renewable Material untuk kebutuhan
ruangan. Hasil wawancara dengan narasumber membuktikan Hyatt
telah menggunakan balok kayu untuk pot bunga dalam ruangan,
penggunaan ampas kopi untuk pengharum ruangan, almari rak
menyimpan barang, dan lilin daur luar. Item pernyataan ke-2 adalah
telah mengaplikasikan penggunaan Renewable Material untuk
kebutuhan furniture pendukung. Hasil wawancara dengan narasumber
membuktikan Hyatt menggunakan bambu dan kayu untuk indoor
garden.

Item

pernyataan

ke-6

adalah

hotel

mengaplikasikan

penggunaan Recycled Material untuk kebutuhan Furniture pendukung.
Dari hasil wawancara dengan responden membuktikan Hyatt
menggunakan botol mineral bekas diubah menjadi kursi, meja, pot
tanaman dan lampu hias di dalam ruang. Item pernyataan ke-8 adalah
hotel memperhitungkan siklus produk yang dipakai dan dikonsumsi
untuk mengurangi biaya belanja. Hal ini berarti Hyatt telah
memperhitungkan siklus produk untuk mengurangi biaya belanja.
Item pernyataan ke- 4 dan ke-5 sebanyak dua responden (40%)
menjawab “Ya”. Item pernyataan ke-4 adalah hotel mengaplikasikan
Reused Material untuk kebutuhan furniture pendukung. Hal ini berarti
belum sepenuhnya mengaplikasikan Reused Material. Item pernyataan
ke-5 adalah hotel mengaplikasikan penggunaan Recycled Material
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untuk kebutuhan ruangan. Hal ini berarti Hyatt belum sepenuhnya
mengaplikasikan Recycled Material untuk kebutuhan ruangan.
Pada tabel 5 menunjukkan hasil rata-rata sebesar 63,63%
responden menjawab “Ya”. Hal ini berarti bahwa Hyatt Regency
Yogyakarta green hotel aspek penggunaan material bangunan sesuai
dengan Buku Panduan dan Pedoman Pelaksanaan Green Hotel di
Indonesia.
5. Aspek Kualitas Udara Dalam Ruang
Aspek kelima dalam implementasi green hotel adalah aspek kualitas
udara dalam ruang. Aspek kualitas udara dalam ruang sangat penting
dilakukan karena memperngaruhi kesehatan, kenyamanan, dan
produktivitas dari karyawan dan tamu yang ada dihotel. Maka hotel
melakukan upaya mengendalikan kualitas udara. Tim yang mengelola
kualitas udara melakukan pemantauan dan pengawasan. Pemantauan
dan pengawasan harus melibatkan semua penghuni yang ada di hotel
mulai dari karyawan, tamu, dan pengunjung hotel. Dalam kuesioner,
kategori ini diukur dengan 9 pernyataan data lengkap terlampir pada
lampiran 2. Berikut tabel 6 menunjukkan hasil jumlah jawaban “Ya”
lima responden pada kuesioner dan persentase jawaban green hotel
aspek kualitas udara dalam ruang:
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Tabel 6. Data Jawaban Responden Aspek Kualitas Udara dalam Ruang
Jumlah
Persentase
No
Pertanyaan
jawaban
%
“Ya”
1
Hotel menyediakan kampanye
3
60
peraturan dilarang merokok yang
mencakup dampak negatif dari
merokok terhadap diri sendiri dan
lingkungan dengan minimal
pemasangan kampanye tertulis secara
permanen di setiap lantai, berupa
stiker/poster
2
Hotel melarang keras merokok
2
40
diseluruh area gedung dan tidak
menyediakan bangunan/area khusus di
dalam gedung untuk merokok
3
Hotel menyediakan ventilasi yang
4
80
layak dan baik setiap kamar tamu
4
Hotel telah mengadakan program
5
100
perbaikan untuk mengurangi sumber
polusi
5
Hotel telah menggunakan tanaman
5
100
hidup di dalam ruangan untuk
mengurangi polusi udara
6
Hotel telah mengadakan survei
3
60
kenyamanan pengguna gedung
mengenai suhu udara
7
Hotel telah mengadakan survei
3
60
kenyamanan pengguna gedung
mengenai tingkat pencahayaan ruang
8
Hotel telah mengadakan survei
3
60
kenyamanan pengguna gedung
mengenai kenyamanan suara
9
Hotel telah mengadakan survei
5
100
kenyamanan pengguna gedung
mengenai kebersihan bangunan
73,33%
Rata-rata
Sumber: Data diolah (2020)
Tabel 6 menunjukkan hasil persentase tertinggi dari implementasi
green hotel kategori aspek kualitas udara dalam ruang terdapat pada
pernyataan item pernyataan ke-4, 5, dan 9 yaitu dengan sebanyak lima
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responden (100%) menjawab jawaban “Ya”. Item pernyataan ke-4
adalah hotel mengadakan program perbaikan untuk mengurangi
sumber polusi. Hal ini berarti Hyatt telah mengadakan program
perbaikan untuk mengurangi sumber polusi. Item pernyataan ke-5
adalah menggunakan tanaman hidup di dalam ruangan untuk
mengurangi polusi udara. Hasil wawancara dengan narasumber
membuktikan bahwa setiap ruangan di hotel terdapat tanaman hidup
untuk mengurangi polusi udara serta keindahan dalam ruangan. Item
pernyataan ke-9 adalah

hotel mengadakan survei kenyamanan

penggunaan gedung mengenai kebersihan bangunan. Hasil wawancara
dengan narasumber membuktikan Survei kebersihan bangunan
dilakukan oleh tim atau karyawan yang ditugaskan untuk mengatur
kebersihan gedung dan untuk kebersihan gedung juga melibatkan tamu
atau pengunjung hotel untuk menilai kebersihan gedung atau kamar
pada hotel. Hotel memberikan CP disetiap kamar untuk tamu atau
pengunjung hotel untuk melakukan penilaian kebersihan bangunan
hotel.
Item pernyataan ke-3 sebanyak empat responden (80%) menjawab
“Ya”. Item pernyataan ke-3 adalah hotel menyediakan ventilasi yang
layak dan baik setiap kamar tamu. Hal ini berarti Hyatt menyediakan
ventilasi yang layak digunakan setiap kamar tamu.
Item pernyataan ke-1, 6, 7, dan 8 sebanyak tiga responden (60%)
menjawab “Ya”. Item pernyataan ke-1 adalah sudah menyediakan
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kampanye peraturan dilarang merokok terhadap diri sendiri dan
lingkungan dengan minimal pemasangan kampanye tertulis secara
permanen disetiap lantai. Hal ini berarti Hyatt menyediakan kampanye
peraturan dilarang merokok. Hasil wawancara dengan narasumber
membuktikan Hyatt menyediakan lantai kamar yang didedikasikan
khusus untuk tamu-tamu yang merokok. Jadi hotel Hyatt terdapat
lantai khusus untuk tamu atau pengunjung yang merokok agar tidak
mengganggu kenyamanan sekitar. Item pernyataan ke-6 adalah hotel
mengadakan survei kenyamanan penggunaan gedung mengenai suhu
udara. Hal ini berarti Hyatt telah mengadakan survei kenyamanan
penggunaan gedung mengenai suhu udara. Hasil wawancara dengan
narasumber membuktikan Survei dilakukan oleh tim atau karyawan
yang bertugas saja yang melakukan survei suhu udara. Item pernyataan
ke-7 adalah hotel mengadakan survei kenyaman pengguna gedung
mengenai tingkat pencahayaan ruang. Hal ini berarti Hyatt telah
mengadakan survei kenyamanan pengguna gedung mengenai tingkat
pencahayaan ruang. Dari hasil wawancara dengan narasumber
membuktikan survei pencahayaan dilakukan oleh tim atau karyawan
yang ditugaskan untuk mengatur pencahanyaan ruangan hotel baik itu
kamar atau ruangan lainnya. Item pernyataan ke-8 adalah hotel
mengadakan survei kenyamanan penggunan gedung mengenai
kenyamanan suara. Hal ini berarti Hyatt telah mengadakan survei
kenyamanan penggunaan gedung mengenai kenyamanan suara. Hasil
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wawancara dengan narasumber membuktikan survei kenyamanan
suara dilakukan oleh tim atau karyawan yang ditugaskan untuk
mengatur kenyaman suara hotel.
Item pernyataan ke-2 sebanyak dua responden (40%) menjawab
“Ya”. Hotel melarang keras untuk merokok diseluruh area gedung dan
menyediakan bangunan/area khusus untuk merokok. Hasil wawancara
dengan narasumber membuktikan Hyatt tidak melarang keras merokok
diseluruh area gedung. Terdapat bangunan atau area merokok
disediakan pada lantai tertentu khusus untuk tamu atau pengunjung
merokok.
Pada tabel 6 menunjukkan hasil rata-rata sebesar 73,33%
responden menjawab “Ya”. Hal ini berarti bahwa Hyatt Regency
Yogyakarta menerapkan green hotel aspek kualitas udara dalam ruang
sesuai dengan Buku Panduan dan Pedoman Pelaksanaan Green Hotel
di Indonesia.
6. Aspek Manajemen Lingkungan Sekitar
Aspek keenam dalam implementasi green hotel adalah aspek
manajemen lingkungan sekitar. Dalam mewujudkan hotel yang
berwawasan lingkungan diperlukan pengetahuan yang berkaitan
dengan aspek dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Manajemen

lingkungan

sekitar

memiliki

upaya

pengelolaan

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Untuk
membangun dan menerapkan hotel yang berwawasan lingkungan
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memerlukan komunikasi dua arah antara karyawan, pengelola,
penghuni, dan stakeholder yang terlibat. Dalam pelaksanaanya,
diperlukan kerjasama semua pihak dalam organisasi hotel yang
berdampak besar terhadap tujuan yang dicapai yaitu membuat fasilitas
hotel yang ramah lingkungan. Dalam kuesioner, kategori ini diukur
dengan 9 pernyataan data lengkap terlampir pada lampiran 2. Berikut
tabel 7 menunjukkan hasil jumlah jawaban “Ya” lima responden pada
kuesioner dan persentase jawaban green hotel aspek manajemen
lingkungan sekitar:
Tabel 7. Data Jawaban Responden Aspek Manajemen Lingkungan
sekitar
No Pertanyaan
Jumlah Persentase
jawaban %
“Ya”
1
Hotel telah mempunyai penyediaan satu
5
100
struktur yang terintegrasi di dalam
struktur operasional dan pemeliharaan
bangunan yang bertugas menjaga
penerapan prinsip green hotel
2
Hotel telah mempunyai pelaksanaan
5
100
program gerakan “green” ke
lingkungan sekitar
3
Hotel telah mempunyai pemanfaatan
5
100
kembali barang-barang/limbah padat
yang masih dapat digunakan
4
Hotel telah mempunyai pengelolaan
5
100
limbah padat B3
5
Hotel telah mempunyai pemisahan
5
100
tempat sampah untuk limbah padat
organik dan anorganik di seluruh area
hotel
6
Hotel konsisten mengajak tamu untuk
5
100
ikut berperan serta dalam melestarikan
lingkungan
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Tabel 7. Data Jawaban Responden Aspek Manajemen Lingkungan
sekitar (Lanjutan)
7
Hotel konsisten mengajak penggunanya
5
100
tentang edukasi green hotel melalui
media sosial?
8
Hotel menerapkan sistem keamanan
5
100
CCTV
9
Hotel menerapkan inovasi sistem
5
100
keamanan hotel yaitu sistem peringatan
awal bencana
100%
Rata-rata
Sumber: Data diolah (2020)
Tabel 7 menunjukkan hasil persentase dari implementasi green
hotel kategori aspek manajemen lingkungan sekitar. Semua item
pernyataan aspek manajemen lingkungan sekitar mendapat sebanyak
lima responden (100%) menjawab jawaban “Ya”. Item pernyataan ke1 adalah mempunyai struktur operasional dan pemeliharaan bangunan
yang bertugas menjaga penerapan prinsip green hotel. Item pernyataan
ke-2 adalah hotel mempunyai pelaksanaan program gerakan “green”
ke lingkungan sekitar. Hal in berarti Hyatt memiliki tim dan
melakukan pelaksanaan program ke lingkungan sekitar Hyatt. Hasil
wawancara dengan narasumber membuktikan bahwa Hyatt Regency
Yogyakarta mempunyai tim dengan nama Hythrive Team. Hytrhrive
Team bertugas menjaga dan membuat program mencakup aspek
energi,

ekonomi,

social

dan

mengedepankan

konsep

ramah

lingkungan. Dengan adanya tim ini, Hythrive team mempunyai
pelaksanaan program gerakan green ke lingkungan sekitar dengan
nama gerakan Green Jogja. Contoh program lingkungan sekitar yaitu
melakukan aksi nyata dan sosialisasi menanam pohon dan merawat
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tanaman ke sekolah-sekolah yang berada dekat dengan Hyatt Regency
Yogyakarta. Sekolah yang dituju yaitu SMPN 4 Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta. Menanam pohon atau penghijauan dan adopsi tanaman
sepanjang jalan Palagan Sleman, membuat sumur resapan, merawat
dan menyiram pohon kota berlokasi di perempatan Monjali. Program
ini selalu dilakukan setiap tahunnya untuk menciptakan lingkungan
hijau disekitar Hyatt. Item pernyataan ke-3 adalah hotel mempunyai
pemanfaatan kembali barang-barang atau limbah padat yang masih
dapat digunakan. Hasil wawancara dengan narasumber membuktikan
bahwa Hyatt melakukan pemanfaatan kembali limbah padat yang
masih bisa digunakan. Contohnya botol mineral bekas dijadikan
lampu, hiasan ruangan hotel, hiasan aquarium, dan pot tanaman.
Contoh lainnya memanfaatkan paper cup bekas untuk dijadikan hiasan
dalam ruang, dan dapat dijadikan untuk tempat alat tulis. Item
pernyataan ke-4 adalah hotel mempunyai pengelolaan limbah padat B3
(Bahan Berbahaya dan Beracun). Dari hasil wawancara membuktikan
bahwa Hyatt sudah mempunyai pengelolaan limbah B3 dan kontrak
kerjasama dengan pengangkut dan pengolah limbah. pengelolaan
limbah padat B3 disimpan di ruang tersendiri untuk kemudian
dilakukan persortiran limbah. Untuk limbah yang tidak berbahaya
langsung disortir untuk dijadikan bahan pupuk kompos. Item
pernyataan ke-5 adalah hotel mempunyai pemisahan tempat sampah
untuk limbah padat organik dan anorganik di seluruh area hotel. Hal
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ini berarti Hyatt sudah mempunyai pemisahan sampah limbah padat
organik dan anorganik di seluruh area hotel. Item pernyataan ke-6
adalah hotel konsisten mengajak tamu untuk ikut berperan serta dalam
melestarikan lingkungan. Hasil wawancara dengan narasumber
membuktikan Hyatt

mengajak tamu ikut

untuk

melestarikan

lingkungan sekitar hotel dengan cara memasang kampanye jagalah
kebersihan lingkungan, dilarang membuang sampah sembarangan, dan
untuk tanaman di beri tanda jangan diinjak atau dipetik. Item
pernyataan ke-7 adalah Yogyakarta konsisten mengajak penggunanya
tentang edukasi green hotel melalui social media. Dari hasil
wawancara dengan narasumber membuktikan Hyatt memiliki sosial
media

yaitu

Instagram.

Nama

instagram

Hyatt

yaitu

@hyattregencyyogya. Pada instagram tersebut berisi tentang kegiatan
keseharian hotel, program green hotel, mengedukasi dan mengajak
pengikutnya untuk menjaga lingkungan, dan promosi fasilitas hotel.
Item pernyataan ke-8 adalah hotel menerapkan sistem keamanan
CCTV. Hal ini berarti Hyatt telah menerapkan sistem keamanan
CCTV Hasil wawancara membuktikan pemasangan CCTV ini
ditempatkan dibanyak titik di area umum, kantor, lorong-lorong dan
parkiran. Item pernyataan ke-9 adalah hotel menerapkan system
keamanan hotel yaitu sistem peringatan awal bencana. Hal ini berarti
bahwa Hyatt telah menerapkan sistem keamanan peringatan awal
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bencana. Hasil wawancara membuktikan Hyatt telah menerapkan
sistem peringatan awal bencana seperti Fire alarm dibeberapa titik.
Pada tabel 7 menunjukkan hasil rata-rata sebesar 100% responden
menjawab “Ya”. Hal ini berarti bahwa Hyatt Regency Yogyakarta
menerapkan green hotel aspek manajemen lingkungan sekitar sangat
sesuai dengan Buku Panduan dan Pedoman Pelaksanaan Green Hotel
di Indonesia.
7. Aspek Manajemen Operasional
Aspek ketujuh dalam implementasi green hotel adalah aspek
manajemen operasional. Aspek manajemen operasional digunakan
untuk mengukur implementasi green hotel. Aspek manajemen
operasinal hotel menyediakan pelayanan dan fasilitas penunjang bagi
tamu. Untuk memberikan pelayanan dan fasilitas pihak manajemen
hotel mengawali dengan pengadaan bahan dan barang yang
dibutuhkan. Setelah itu hotel dilengkapi dengan barang yang
diperlukan, dan pemeliharaan. Dalam kuesioner, kategori ini diukur
dengan 13 pernyataan data lengkap terlampir pada lampiran 2. Berikut
tabel 8 menunjukkan hasil jumlah jawaban “Ya” dari lima responden
dan persentase jawaban green hotel aspek manajemen operasional:
Tabel 8. Data Jawaban Responden Aspek Manajemen Operasional
No Pertanyaan
Jumlah
Persentase
Jawaban %
“ya”
1
Hotel memiliki program pengadaan
5
100
bahan makanan untuk kebutuhan dapur
dan penghuni hotel sehari-hari
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Tabel 8. Data Jawaban Responden Aspek Manajemen Operasional
(Lanjutan)
2
Hotel memiliki program pengadaan
4
80
barang-barang keperluan dapur yang
ramah lingkungan serta penyuluhan
penggunaannya
3
Hotel memiliki program pengadaan
3
60
barang keperluan laundry yang ramah
lingkungan serta penyuluhan
penggunaannya
4
Hotel memiliki system penanggulangan
5
100
kebakaran dan tanggap bencana
5
Hotel memiliki program pemeriksaan
5
100
kesehatan karyawan
6
Hotel menyediakan makanan dan
5
100
minuman local serta ditangani oleh
sumber daya manusia yang berasal dari
daerah setempat
7
Hotel menyediakan tempat
5
100
penyimpanan makanan dan minuman
yang memenuhi persyaratan higienis
8
Hotel menyediakan toilet umum yang
5
100
layak, bersih, dan sehat beserta dengan
kelengkapan
9
Hotel mengutamakan pemanfaatan
4
80
tenaga kerja setempat
10 Hotel membeli produk dan jasa
4
80
masyarakat setempat, misalnya produk
yang dibuat dari hasil alam sekitar
seperti Kerajinan tangan, Barang seni,
makan minum dan hasil pertanian
11 Hotel memahami Sosial Budaya
5
100
masyarakat setempat untuk menghindari
konflik
12 Hotel menyampaikan informasi tentang
4
80
adat istiadat setempat kepada tamu hotel
13 Hotel telah menerapkan kebijakan
4
80
larangan terhadap ekspoitasi komersial
seperti pada anak dan remaja
89.23%
Rata-rata
Sumber: Data diolah (2020)
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Tabel 8 menunjukkan hasil persentase tertinggi dari implementasi
green hotel kategori aspek kualitas udara dalam ruang terdapat pada
pernyataan item pernyataan ke-1, 4, 5, 6, 7, 8, dan 11 yaitu dengan
sebanyak lima responden (100%) menjawab jawaban “Ya”. Item
pernyataan ke-1 adalah hotel memiliki program pengadaan bahan
makanan untuk kebutuhan dapur dan penghuni hotel sehari-hari. Hal
ini berarti Hyatt memiliki program pengadaan bahan makanan untuk
keperluan dapur dan penghuni hotel sehari-hari. Item pernyataan ke-4
adalah hotel memiliki sistem penanggulangan kebakaran dan tanggap
bencana. Hasil wawancara dengan narasumber membuktikan Hyatt
memiliki sistem penanggulanan kebakaran dan tanggap bencana
berupa Fire alarm. Fire alarm ini pendeteksi keberadaan api apabila
terjadi kebakaran di hotel. Item pernyataan ke-5 adalah hotel memiliki
program

pemeriksaan

kesehatan

karyawan.

Hasil

wawancara

membuktikan Hotel mempunyai ruang medis untuk karyawan apabila
karyawan mengalami sakit atau kecelakaan. Item pernyataan ke-6
adalah hotel menyediakan makanan dan minuman lokal serta ditangani
oleh SDM yang berasal dari daerah setempat. Hal ini berarti Hyattt
menyediakan makanan dan minuman lokal berasal dari daerah
setempat. Item pernyataan ke-7 hotel menyediakan makanan dan
minuman yang memenuhi syarat higienis. Hasil wawancara dengan
narasumber membuktikan bahwa manakan dan minuman yang
disajikan hotel kebersihannya sudah terjamin. Chef dan pelayan
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diberikan training untuk menjaga dan menyajikan makanan minuman
yang sehat, bersih, dan bergizi. Item pernyataan ke-11 adalah hotel
memahami sosial budaya masyarakat setempat untuk menghindar
konflik. Hal ini berarti Hyatt sudah memahami social budaya
masyarakat setempat agar terhindar dari konflik.
Item pernyataan ke-2, 9, 10, 12, dan 13 sebanyak empat responden
(80%) menjawab “Ya”. Item pernyataan ke-2 adalah hotel memiliki
program pengadaan barang-barang keperluan dapur yang ramah
lingkungan. Hal ini berarti Hyatt memiliki program pengadaan barang
keperluan dapur yang ramah lingkungan. Item pernyataan ke-9 adalah
hotel mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat. Hasil
wawancara dengan narasumber membuktikan bahwa 100% Caddy dan
Gardeners merupakan warga sekitar hotel. Item pernyataan ke-10
adalah hotel membeli produk dan jasa masyarakat setempat misalnya
produk yang dibuat dari hasil alam sekitar seperti kerajinan tangan,
makanan dan minuman, dan produk hasil pertanian. Hasil wawancara
dengan narasumber membuktikan Hyatt membeli produk-produk
tersebut untuk disediakan di Ramayana Night Market setiap hari sabtu
malam. Ramayana Night Marker ini menjual produk hasil dari warga
sekitar hotel untuk membantu kebutuhan hidup masyarakat sekitar
hotel. Item pernyataan ke-12 adalah hotel menyampaikan informasi
tentang adat istiadat setempat pada tamu hotel. hal ini berarti Hyatt
menyampaikan informasi tentang adat istiadat setempat kepada tamu
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hotel. Item pernyataan ke-13 adalah hotel telah menerapkan kebijakan
terhadap larangan eksploitasi komersial seperti anak dan remaja. Hasil
wawancara dengan narasumber membuktikan Hotel mengadakan
pelatihan sebelum bekerja dengan nama Human Trafficking Training.
Jadi Hyatt tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Kemudian, item
pernyataan ke-3 sebanyak tiga responden (60%) menjawab “Ya”. Item
pernyataan ke-3 adalah hotel memiliki program pengadaan barang
keperluan laundry yang ramah lingkungan serta barang penggunaanya.
Hal ini berarti Hyatt memiliki program pengadaan barang laundry
ramah lingkungan. Hasil wawancara dengan narasumber membuktikan
perlengkapan laundry sebagian masih menggunakan detergent.
Pada tabel 8 menunjukkan hasil rata-rata sebesar 89,23%
responden menjawab “Ya”. Hal ini berarti bahwa Hyatt Regency
Yogyakarta menerapkan green hotel aspek kualitas udara dalam ruang
sangat sesuai dengan Buku Panduan dan Pedoman Pelaksanaan Green
Hotel di Indonesia.
B. Pembahasan Implementasi Green Hotel pada Hyatt Regency
Yogyakarta
Berdasarkan

analisis

data

sebagian

besar

Hyatt

Regency

Yogyakarta menunjukkan implementasi green hotel yang tinggi. Dapat
dilihat dari tabel 1 implementasi green hotel

menghasilkan sebesar

84,13%. Hasil yang menyatakan green hotel di Hyatt Regency
Yogyakarta tinggi juga dibuktikan dengan hasil wawancara dengan
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Pratiwi Damayanti sebagai Director of Human Resoursce dan Committee
green hotel Hyatt Regency Yogyakarta. Meskipun berdasarkan analisis
data sebagain besar Hyatt menunjukkan implementasi Green Hotel yang
tinggi namun terdapat aspek yang implementasinya sangat sesuai dan
sesuai dengan Panduan dan Pedoman Pelaksanaan Green Hotel di
Indonesia. Implementasi yang sangat sesuai dengan pedoman yaitu aspek
tata guna lahan dengan persentase 92,63%, aspek efesiensi energi dengan
persentase 93,33%, aspek manajemen lingkungan sekitar dengan
persentase 100%, dan aspek manajemen operasional dengan persentase
89,23%. Implementasinya yang sesuai yaitu aspek konservasi air dengan
persentase 80%, aspek material ruangan dengan persentase 63,63%, dan
aspek kualitas udara dalam ruang 73,33%.
1. Tata guna lahan
Aspek tata guna lahan diperlukan untuk mendukung fasilitas hotel.
Hotel harus menyediakan ruang terbuka hijau sebagai sarana rekreasi
dan menjaga ekosistem lingkungan. Jenis tanaman yang dipilih harus
beragam

yang

berupa

tanaman

tahunan

atau

musiman

dan

menggunakan tanaman lokal. Tanaman harus tahan terhadap hama
tanaman dan mampu menyerap percemaran udara di sekitar hotel.
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan kuesioner yang
dilakukan peneliti sebesar 92,63% masuk dalam kreteria sangat sesuai
untuk aspek tata guna lahan berdasarkan buku Panduan dan Pedoman
Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia. Pada aspek ini terdapat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85

pernyataan yang sangat sesuai dengan pedoman yaitu Hyatt memiliki
tenaga ahli dalam bidang tata guna lahan yaitu garden manager. Hotel
menggunakan tanaman lokal dalam penataan tanaman. Seluruh
tanaman yang terdapat di Hyatt adalah tanaman lokal. Hotel
menyediakan ruang terbuka hijau untuk sarana rekreasi tamu serta
sarana penghijauan. Ruang terbuka hijau di hotel Hyatt memiliki luas 4
ha

sebagai

sarana

rekreasi

serta

sarana

penghijauan.

Hotel

menyediakan tempat untuk pembibitan tanaman yaitu Kebun Hyatt.
Kebun ini memiliki macam-macam tanaman yang dibudidayakan
untuk keperluam masakan hotel. Hotel berada di daerah yang terhindar
dari pencemaran yang dibuktikan hotel melakukan uji berkala. Hotel
memiliki kolam renang sebagai sarana rekreasi dengan empat jenis
kolam renang yaitu river, tepper, tawar dan kolam berenang khusus
anak. Hotel memiliki fasilitas penyediaan parkir untuk karyawan
maupun tamu yang berkunjung. Hotel dekat dengan jenis fasilitas
umum dengan jarak pencapaian jalan utama sejauh 1.500m yaitu dekat
dengan bank, rumah sakit, tempat ibadah, tempat wisata, universitas,
dan mall. Pernyataan yang sesuai dengan pedoman yaitu hotel
memiliki pemeliharaan fasilitas gondala untuk pemeliharaan eksterior
bangunan dan hotel memiliki fasilitas penyewaan dan parkiran sepeda
untuk tamu.
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2. Aspek Efisiensi Energi
Aspek efisiensi energi mengelola sistem kelistrikan pada hotel, dan
menghimbau semua karyawan atau tamu hotel untuk membudayakan
mematikan peralatan elektronik yang sudah tidak dipakai untuk
menghemat energi yang digunakan hotel.
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan kuesioner yang
dilakukan peneliti sebesar 93,33% masuk dalam kreteria sangat sesuai
untuk aspek Aspek Efisiensi Energi berdasarkan buku Panduan dan
Pedoman Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia. Pada aspek ini
pernyataan yang sangat sesuai dengan pedoman yaitu Hotel memiliki
tim konservasi energi yang memastikan pemakaian energi. Hyatt
memiliki tim korservasi energi yang memastikan pemakaian energi
yang efektif dan efisien di masa sekarang dan di masa yang akan
datang yaitu POMEC Team yaitu singkatan dari Property Operating
Maintenance Energy Cost. Hotel memiliki kampanye/edukasi umum
dalam rangka mendorong penghematan energi. Hyatt memiliki
kampanye/edukasi umum untuk menghemat energi dengan menaruh
stiker menghemat lampu untuk pegawai maupun tamu. Hotel telah
menggunakan teknologi terkini untuk penghematan pemakaian energi
listik

dan

menggunakan

sumber

energi

terbarukan

dengan

menggunakan kincir angin dan solar panel untuk membangkitkan
tenaga listrik dan mengganti lampu menjadi LED. Namun, pada aspek
efisiensi energi hotel tidak menyediakan buku panduan dalam rangka
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sosialisasi penghematan energi. Hyatt tidak menyediakan buku
panduan penghematan energi, namun Hyatt menjelaskan menyediakan
kampanye tertulis berupa stiker kepada tamu dan karyawan.
3. Aspek Konservasi Air
Aspek Konservasi air merupakan ketersediaan air bersih dalam
industri hotel untuk kebutuhan pangan, pembersihan, dan sarana
rekreasi. Sumber air bersih berasal dari sumber dalam, mata air, danau,
sungai atau bahkan bisa dari air laut sesuai dengan kondisi daerah
sekitar. Suatu hotel tidak dapat berfungsi tanpa ada air bersih dalam
setiap kegiatannya. Maka dari itu, untuk mejaga kebutuhan air setiap
pengelola hotel hendaknya melakukan efisiensi air.
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan kuesioner yang
dilakukan peneliti sebesar 80% masuk dalam kreteria sesuai untuk
aspek konservasi air berdasarkan buku Panduan dan Pedoman
Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia. Pada aspek konservasi air
terdapat pernyataan yang sangat sesuai dengan pedoman yaitu Hotel
memiliki tim yang memastikan pemakaian air yang efektif dan efisien
dalam operasional. Hyatt memiliki tim bagian pemakaian air yaitu
Engineering Team. Engineering Team bertugas memantau, mengelola
air dan melakukan pemeriksaan saluran pompa dan pipa yang ada di
hotel. Hotel mempunyai kampanye/edukasi umum dalam rangka
mendorong penghematan air untuk karyawan dan tamu/pengungjung.
Hyatt Regency Yogyakarta mempunyai kampanye seperti stiker
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penghematan air untuk tamu/pengunjung hotel. Hyatt memberikan
kampanye/edukasi penghematan air untuk karyawan pada saat general
training dan setiap briefing pagi. Kapanye/edukasi untuk tamu yaitu
berupa stiker dengan tulisan matikan air setelah digunakan atau hemat
air. Hotel menggunakan air bersih yang bersumber dari mata air dan
danau. Hotel menggunakan alat bantu untuk menghemat air dengan
menggunakan kran otomatis yang dilengkapi sensor atau timer untuk
menghemat air.
4. Aspek penggunaan material
Aspek penggunaan material ruangan ini semua bahan bangunan hotel
menggunakan produk lokal. Penggunaan material bangunan tidak
mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, serta menggunakan
material yang ramah lingkungan.
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan kuesioner yang
dilakukan peneliti sebesar 63,64% masuk dalam kreteria sesuai untuk
aspek tata guna lahan berdasarkan buku Panduan dan Pedoman
Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia. Pada aspek ini pernyataan yang
sesuai dengan pedoman yaitu Hyatt sudah menerapkan reused dan
recycled material. Hotel menggunakan produk material bangunan yang
ramah lingkungan. Hyatt menggunakan material bangunan yang ramah
lingkungan seperti kayu, bambu, tanah, dan batu alam. Namun, dalam
aspek penggunaan material dalam ruangan, Hyatt masih kurang
menggunakan material yang ramah lingkungan karena keterbatasan
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bahan. Bahan yang digunakan Hyatt seperti kayu, bambu, dan
memanfaatkan barang berkas yang didaur ulang. Hyatt terus
melakukan inovasi-inovasi sehingga dapat menggunakan bahan
material yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya.
5. Aspek kualitas udara
Aspek kualitas udara dalam ruang sangat penting dilakukan karena
memperngaruhi kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas dari
karyawan dan tamu yang ada dihotel. Maka hotel melakukan upaya
mengendalikan kualitas udara. Tim yang mengelola kualitas udara
melakukan pemantauan dan pengawasan. Pemantauan dan pengawasan
harus melibatkan semua penghuni yang ada di hotel mulai dari
karyawan, tamu, dan pengunjung hotel.
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan kuesioner yang
dilakukan peneliti sebesar 73,33% masuk dalam kreteria sesuai untuk
aspek kualitas udara dalam ruang berdasarkan buku Panduan dan
Pedoman Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia. Pada aspek ini
pernyataan yang sangat sesuai dengan pedoman yaitu hotel
menggunakan tanaman hidup di dalam ruangan untuk mengurangi
polusi udara. Setiap ruangan di hotel terdapat tanaman hidup untuk
mengurangi polusi udara serta keindahan dalam ruangan. Hotel
mengadakan survei kenyamanan penggunaan gedung mengenai
kebersihan bangunan. Survei kebersihan bangunan dilakukan oleh tim
atau karyawan yang ditugaskan untuk mengatur kebersihan gedung
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dan untuk kebersihan gedung juga melibatkan tamu atau pengunjung
hotel untuk menilai kebersihan gedung atau kamar pada hotel. Hotel
memberikan CP disetiap kamar untuk tamu atau pengunjung hotel
untuk melakukan penilaian kebersihan bangunan hotel. Hotel
menyediakan kampanye peraturan dilarang merokok terhadap diri
sendiri dan lingkungan. Hyatt menyediakan lantai kamar yang
didedikasikan khusus untuk tamu-tamu yang merokok. Jadi hotel Hyatt
terdapat lantai khusus untuk tamu atau pengunjung yang merokok agar
tidak mengganggu kenyamanan sekitar. Hotel melarang keras untuk
merokok diseluruh area gedung dan menyediakan bangunan/area
khusus untuk merokok. Namun, Hyatt tidak melarang keras diseluruh
area gedung. Terdapat bangunan atau area merokok disediakan pada
lantai tertentu khusus untuk tamu atau pengunjung merokok.
6. Aspek manajemen lingkungan sekitar
Aspek manajemen lingkungan sekitar memiliki upaya pengelolaan
lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Untuk
membangun dan menerapkan hotel yang berwawasan lingkungan
memerlukan komunikasi dua arah antara karyawan, pengelola,
penghuni, dan stakeholder yang terlibat. Dalam pelaksanaanya,
diperlukan kerjasama semua pihak dalam organisasi hotel yang
berdampak besar terhadap tujuan yang dicapai yaitu membuat fasilitas
hotel yang ramah lingkungan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan kuesioner yang
dilakukan peneliti sebesar 100% masuk dalam kreteria sangat sesuai
untuk aspek manajemen lingkungan sekitar berdasarkan buku Panduan
dan Pedoman Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia. Hyatt Regency
Yogyakarta mempunyai tim dengan nama Hythrive Team. Hytrhrive
Team bertugas menjaga dan membuat program mencakup aspek
energi,

ekonomi,

social

dan

mengedepankan

konsep

ramah

lingkungan. Dengan adanya tim ini, Hythrive team mempunyai
pelaksanaan program gerakan green ke lingkungan sekitar dengan
nama gerakan Green Jogja. Contoh program lingkungan sekitar yaitu
melakukan aksi nyata dan sosialisasi menanam pohon dan merawat
tanaman ke sekolah-sekolah yang berada dekat dengan Hyatt Regency
Yogyakarta. Sekolah yang dituju yaitu SMPN 4 Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta. Menanam pohon atau penghijauan dan adopsi tanaman
sepanjang jalan Palagan Sleman, membuat sumur resapan, merawat
dan menyiram pohon kota berlokasi di perempatan Monjali. Program
ini selalu dilakukan setiap tahunnya untuk menciptakan lingkungan
hijau disekitar Hyatt. Hotel mempunyai pengelolaan limbah padat B3
(Bahan Berbahaya dan Beracun). Hyatt sudah mempunyai pengelolaan
limbah B3 dan kontrak kerjasama dengan pengangkut dan pengolah
limbah. pengelolaan limbah padat B3 disimpan di ruang tersendiri
untuk kemudian dilakukan persortiran limbah. Untuk limbah yang
tidak berbahaya langsung disortir untuk dijadikan bahan pupuk
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kompos. konsisten mengajak penggunanya tentang edukasi green hotel
melalui social media. Hyatt memiliki sosial media yaitu Instagram.
Nama instagram Hyatt yaitu @hyattregencyyogya. Pada instagram
tersebut berisi tentang kegiatan keseharian hotel, program green hotel,
mengedukasi dan mengajak pengikutnya untuk menjaga lingkungan,
dan promosi fasilitas hotel.
7. Aspek manajemen operasional

Aspek

manajemen

operasional

digunakan

untuk

mengukur

implementasi green hotel. Aspek manajemen operasinal hotel
menyediakan pelayanan dan fasilitas penunjang bagi tamu. Untuk
memberikan

pelayanan

dan

fasilitas

pihak

manajemen

hotel

mengawali dengan pengadaan bahan dan barang yang dibutuhkan.
Setelah itu hotel dilengkapi dengan barang yang diperlukan, dan
pemeliharaan.
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan kuesioner yang
dilakukan peneliti sebesar 89,23% masuk dalam kreteria sangat sesuai
untuk aspek manajemen operasional berdasarkan buku Panduan dan
Pedoman Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia. Hyatt memiliki
program pengadaan bahan makanan untuk kebutuhan dapur dan
penghuni hotel sehari-hari. Hotel menyediakan makanan dan minuman
yang memenuhi syarat higienis. manakan dan minuman yang disajikan
hotel kebersihannya sudah terjamin. Chef dan pelayan diberikan
training untuk menjaga dan menyajikan makanan minuman yang sehat,
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bersih, dan bergizi. hotel membeli produk dan jasa masyarakat
setempat misalnya produk yang dibuat dari hasil alam sekitar seperti
kerajinan tangan, makanan dan minuman, dan produk hasil pertanian.
Hyatt membeli produk-produk tersebut untuk disediakan di Ramayana
Night Market setiap hari sabtu malam. Ramayana Night Marker ini
menjual produk hasil dari warga sekitar hotel untuk membantu
kebutuhan hidup masyarakat sekitar hotel. Hotel mengutamakan
pemanfaatan

tenaga

kerja

setempat.

Hyatt

mengutamanakan

masyarakat sekitar untuk bekerja di hotel, dimana caddy, gardeners
dan satpam merupakan masyarakat asli yang tinggal sekitar hotel.
Hotel memiliki program pengadaan barang keperluan laundry yang
ramah lingkungan serta barang penggunaanya. Namun, perlengkapan
laundry di Hyatt sebagian masih menggunakan detergen.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan, maka dapat
disimpulkan Hyatt Regency Yogyakarta telah menerapkan Green Hotel
sangat sesuai dengan Panduan dan Pedoman Pelaksanaan Green Hotel di
Indonesia. Persentase implementasi Green Hotel menunjukkan bahwa
secara keseluruhan pelaksanaan Green Hotel diterapkan oleh Hyatt
Regency Yogyakarta adalah tinggi, yaitu sebesar 84,13% menjawab “Ya”
dari total responden lima orang masuk dalam kategori “Sangat Sesuai”.
Dari hasil analisis yang disajikan, Hyatt Regency Yogyakarta
menerapkan Green Hotel sangat sesuai dengan Panduan dan Pedoman
Pelaksanaan

Green

Hotel

di

Indonesia.

Terdapat

aspek

yang

implementasinya merapkan dengan sangat sesuai yaitu aspek tata guna
lahan, aspek efisiensi energi, aspek manajemen lingkungan sekitar, dan
aspek manajemen operasional. aspek yang Implementasi menerapkan
sesuai yaitu aspek konservasi air, aspek penggunaan material ruang, dan
aspek kualitas udara dalam ruang.
Aktivitas Green Hotel diimplementasikan Hyatt Regency Yogyakarta
yaitu aspek tata guna lahan, aspek efisiensi energi, aspek konservasi air,
aspek penggunaan material bangunan, aspek kualitas udara dalam ruang,
aspek manajemen lingkungan sekitar, dan aspek manajemen operasional.
Setelah ditelusuri oleh peneliti, tidak semua aktivitas setiap aspek Green
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Hotel dilakukan oleh hotel karena kekurangan pengetahuan green hotel
dan keterbatasan bahan material. Meskipun terdapat beberapa aspek yang
belum diterapakan berdasarkan Panduan dan Pedoman Pelaksanaan Green
Hotel di Indonesia tidak menghambat yang menjadi tujuan Hyatt Regency
Yogyakarta karena terbukti Hyatt Regency Yogyakarta merupakan salah
satu hotel yang terkenal di Yogyakarta maupun seluruh dunia dan
merupakan hotel yang memiliki fasilitas lengkap dan mewah yang sangat
diminati oleh tamu maupun pengunjung hotel.
B. Keterbatasan Penelitian
Selama melakukan penelitian di Hyatt Regency Yogyakarta,
peneliti mengalami keterbatasan yaitu responden penelitian dipilih
langsung oleh Director of Human Resource hotel yang berjumlah lima
orang, wawancara dengan narasumber dilakukan melalui via online
dengan menggunakan aplikasi Whatsapp video call dengan waktu yang
terbatas sehingga tidak bisa bertemu langsung dengan narasumber, dan
tidak melakukan observasi lapangan dikarenakan akses hotel Hyatt
terbatas dan adanya pandemi Covid-19.
C. Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti memberikan saran
yaitu sebagai berikut :
1. Hyatt Regency Yogyakarta harus selalu menerapkan Green Hotel
sehingga dapat memotivasi hotel-hotel lainnya untuk tergerak
pentingnya menerapkan Green Hotel.
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2. Menambah

kegiatan

yang

mengedukasi

dan

membantu

masyarakat sekitar hotel dengan mengadakan kegiatan pentingnya
memanfaatkan limbah,

menggunakan barang yang ramah

lingkungan, dan penghijauan.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah responden
dalam penelitian sehingga peneliti memiliki data yang banyak.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Kuesioner penelitian Analisis Implementasi Green Hotel
Kuesioner Penelitian
Analisis Implementasi Green Hotel
Data Responden :
Nama : ..................................................................................................................
Umur : .............................................................
Jabatan : ...........................................................
Pendidikan terakhir : ............................................................................................
Lama bekerja di hotel : ...................................
Berilah tanda centang ( √ ) dan berilah penjelasan tentang Implementasi Green
Hotel di bawah ini sesuai dengan kondisi yang terjadi di hotel tempat Bapak/Ibu
bekerja.
No

Pernyataan
TATA GUNA LAHAN

1.

Apakah hotel memiliki komitmen dalam
manajemen pemeliharaan dan kebersihan
bangunan?

2.

Apakah hotel memiliki manajemen hama
terpadu dan gulma?

3.

Apakah hotel berada di daerah yang
terhindar dari pencemaran? Contoh: air dan
udara

4.

Apakah hotel telah memiliki minimal
pemasangan kampanye tertulis secara
permanen di ruang kerja karyawan?
Contoh: kampanye bebas rokok dan

Ya

Tidak

Keterangan
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No

Pernyataan
kebersihan lingkungan.

5.

Apakah hotel telah memiliki fasilitas
feeder-bus?

6.

Apakah hotel telah memiliki fasilitas
penyediaan parkir untuk karyawan?

7.

Apakah hotel telah memiliki fasilitas
penyediaan loker, gantungan baju khusus,
dan kamar mandi bagi karyawan?

8.

Apakah hotel memiliki tenaga ahli dalam
bidang tata guna lahan?

9.

Apakah hotel menggunakan tanaman lokal
dalam penataan taman?

10. Apakah hotel menyediakan ruang terbuka
hijau untuk sarana rekreasi tamu serta
sarana penghijauan?
11. Apakah hotel menyediakan tempat untuk
pembibitan tanaman?
12. Apakah hotel memiliki fasilitas untuk
pejalan kaki yang aman dan nyaman untuk
di dalam lingkungan termasuk untuk orang
berkebutuhan khusus?
13. Apakah hotel bebas dari akses kendaraan
bermotor?
14. Apakah hotel memiliki kolam berenang
sebagai sarana rekreasi?
15. Apakah hotel dekat dengan minimal 5
(lima) jenis fasilitas umum dalam jarak
pencapaian jalan utama sejauh 1500 m?
(Contoh: Rumah Sakit, Kantor Polisi,

Ya

Tidak

Keterangan
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No

Pernyataan
Bank, Terminal, Tempat Ibadah)

16. Apakah hotel memiliki manajemen
pemeliharaan fasilitas gondala untuk
pemeliharaan eksterior bangunan?
17. Apakah hotel telah memiliki fasilitas
penyewaan dan parkir sepeda untuk
tamu/penggunjung?
18. Apakah hotel telah memiliki fasilitas
shuttle bus untuk tamu (fasilitas untuk
masuk dan keluar dari hotel)? Jika Ya,
sebutkan jumlahnya
19. Apakah hotel menyediakan informasi
transportasi umum untuk tamu?
EFESIENSI ENERGI
20. Apakah hotel menyediakan surat
pernyataan yang memuat komitmen dari
manajemen untuk melaksanakan konservasi
energi?
21. Apakah hotel telah memiliki tim konservasi
energi yang memastikan pemakaian energi
yang efektif dan efisien di masa sekarang
dan di masa yang akan datang?
22. Apakah hotel memiliki Reward dan
Punishment untuk karyawan dalam
pelaksanaan konservasi energi?
23. Apakah hotel menggunakan teknologi
terkini untuk penghematan pemakaian
energi listrik?
(Kalau memilih Ya, sebutkan di kolom

Ya

Tidak

Keterangan
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No

Pernyataan
keterangan)

24. Apakah hotel memiliki kampanye/edukasi
umum dalam rangka mendorong
penghematan energi untuk pegawai?
Contoh: stiker matikan lampu dan matikan
air setelah digunakan (Jika Ya, tulis
dikolom)
25. Apakah hotel memiliki kampanye/edukasi
umum dalam rangka mendorong
penghematan energi untuk tamu?
26. Apakah hotel menyediakan panduan
pengoperasian dan pemeliharaan seluruh
sistem AC kepada pegawai?
27. Apakah hotel telah menyediakan buku
panduan dalam rangka sosialisasi
penghematan energi kepada tamu?
28. Apakah hotel menyediakan pemeliharaan
secara berkala untuk sistem transportasi
dalam gedung? Contoh: lift
29. Apakah hotel menyediakan pemeliharaan
secara berkala untuk pembangkit listrik
cadangan?
30. Apakah hotel telah menyediakan
pemeliharaan secara berkala untuk system
distribusi air bersih dan kotor (pompa)?
31. Apakah hotel telah menggunakan sumber
energy terbarukan seperti tenaga air, panas
bumi, energy matahari, dan energi angina?
(Jika Ya, sebutkan dikolom keterangan)

Ya

Tidak

Keterangan
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No

Pernyataan
KONSERVASI AIR

32. Apakah hotel memiliki tim yang
memastikan pemakaian air yang efektif dan
efisien dalam operasionalnya?
33.

Apakah hotel mempunyai
kampanye/edukasi umum dalam rangka
mendorong penghematan air untuk
karyawan?

34. Apakah hotel mempunyai
kampaenye/edukasi umum dalam rangka
mendorong penghematan air untuk
tamu/pengunjung?
35. Apakah hotel telah menggunakan alat bantu
efisiensi air bersih (sensor, timer) pada area
umum?
36. Apakah hotel telah melakukan pemeriksaan
berkala terhadap pompa air?
37. Apakah hotel telah melakukan pemeriksaan
jaringan pipa untuk mencegah kebocoran?
38. Apakah hotel telah memiliki laporan
pemeliharaan kolam renang secara berkala?
39. Apakah hotel telah menggunakan air daur
ulang dari fasilitas laundry?
40. Apakah hotel telah menggunakan air daur
ulang dari fasilitas ibadah?
41. Apakah hotel telah menggunakan air daur
ulang untuk kebutuhan WC?
42. Apakah hotel telah menggunakan air hujan
sebagai alternatif sumber air?

Ya

Tidak

Keterangan
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No

Pernyataan

Ya

43. Apakah hotel telah menggunakan air bersih
di luar air PDAM/air tanah/air hujan?
Contoh: air sungai, air laut ( Jika Ya,
sebutkan di kolom keterangan)
44. Apakah hotel telah menyediakan fasilitas
air minum non kemasan untuk mengurangi
limbah?
45. Apakah hotel telah menggunakan alat bantu
efesiensi air bersih (sensor, timer) pada area
umum? Jika Ya, sebutkan dalam kolom
keterangan
PENGGUNAAN MATERIAL BANGUNAN
46. Apakah hotel telah mengaplikasikan
penggunaan Renewable Material untuk
kebutuhan ruangan? (Jika Ya, sebutkan di
kolom keterangan)
47. Apakah hotel telah mengaplikasikan
penggunaan Renewable Material untuk
kebutuhan furniture pendukung? (Jika Ya,
sebutkan di kolom keterangan)
48. Apakah hotel telah mengaplikasikan
penggunaan Reused Material untuk
kebutuhan ruangan? (Jika Ya, sebutkan di
kolom keterangan)
49. Apakah hotel telah mengaplikasikan
penggunaan Reused Material untuk
kebutuhan furniture pendukung? (Jika Ya,
sebutkan di kolom keterangan)
50. Apakah hotel telah mengaplikasikan

Tidak

Keterangan
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No

Pernyataan

Ya

penggunaan Recycled Material untuk
kebutuhan ruangan? (Jika Ya, sebutkan di
kolom keterangan)
51. Apakah hotel telah mengaplikasikan
penggunaan Recycled Material untuk
kebutuhan furniture pendukung? (Jika Ya,
sebutkan di kolom keterangan)
52. Apakah hotel telah menyediakan
pengadaan perencanaan belanja yang
memperhitungkan biaya transportasi dan
pengemasan?
53. Apakah hotel telah memperhitungkan
siklus produk yang dipakai dan dikonsumsi
untuk mengurangi biaya belanja?
54. Apakah hotel menggunakan produk
material bangunan yang ramah lingkungan?
(mempunyai bahan baku dan melewati
proses produksi yang ramah lingkungan
serta tidak mengandung unsur yang
membahayakan seperti merkuri) Jika Ya,
sebutkan di kolom keterangan
55. Apakah hotel telah menggunakan produk
material anti bakteria?
56. Apakah hotel telah menggunakan produk
pembersih dan perawatan yang ramah
lingkungan? (mempunyai bahan baku dan
melewati proses yang ramah lingkungan)
Jika Ya, sebutkan di kolom keterangan
KUALITAS UDARA DALAM RUANG

Tidak

Keterangan
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No

Pernyataan

57. Apakah hotel menyediakan kampanye
peraturan dilarang merokok yang
mencakup dampak negatif dari merokok
terhadap diri sendiri dan lingkungan dengan
minimal pemasangan kampanye tertulis
secara permanen di setiap lantai, berupa
stiker/poster?
58. Apakah hotel melarang keras merokok
diseluruh area gedung dan tidak
meyediakan bangunan/area khusus di
dalam gedung untuk merokok?
59. Apakah hotel menyediakan ventilasi yang
layak dan baik setiap kamar tamu?
60

Apakah hotel telah mengadakan program
perbaikan untuk mengurangi sumber
polusi?

61. Apakah hotel telah menggunakan tanaman
hidup di dalam ruangan untuk mengurangi
polusi udara?
62. Apakah hotel telah mengadakan survei
kenyamanan pengguna gedung mengenai
suhu udara?
63. Apakah hotel telah mengadakan survei
kenyamanan pengguna gedung mengenai
tingkat pencahayaan ruang?
64. Apakah hotel telah mengadakan survei
kenyamanan pengguna gedung mengenai
kenyamanan suara?
65. Apakah hotel telah mengadakan survei

Ya

Tidak

Keterangan
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No

Pernyataan

Ya

kenyamanan pengguna gedung mengenai
kebersihan bangunan?
MANAJEMEN LINGKUNGAN SEKITAR
66. Apakah hotel telah mempunyai penyediaan
satu struktur yang terintegrasi di dalam
struktur operasional dan pemeliharaan
bangunan yang bertugas menjaga
penerapan prinsip green hotel?
67. Apakah hotel telah mempunyai
pelaksanaan program gerakan “green” ke
lingkungan sekitar? (Jika Ya, sebutkan di
kolom keterangan)
68. Apakah hotel telah mempunyai
pemanfaatan kembali barangbarang/limbah padat yang masih dapat
digunakan? Jika Ya, sebutkan jenisnya di
kolom keterangan
69. Apakah hotel telah mempunyai pengelolaan
limbah padat B3 (Bahan Berbahaya dan
Beracun)? Jika Ya, sebutkan di kolom
keterangan
70. Apakah hotel telah mempunyai pemisahan
tempat sampah untuk limbah padat organic
dan anorganik di seluruh area hotel?
71. Apakah hotel konsisten mengajak tamu
untuk ikut berperan serta dalam
melestarikan lingkungan? Jika Ya, sebutkan
di kolom keterangan
72. Apakah hotel konsisten mengajak

Tidak

Keterangan
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No

Pernyataan

Ya

penggunanya tentang edukasi green hotel
melalui media sosial? Jika Ya, sebutkan
nama media socialnya di kolom keterangan
73. Apakah hotel menerapkan sistem keamanan
CCTV? Jika Ya, sebutkan jumlah titik
pemasangan di kolom keterangan
74. Apakah hotel menerapkan inovasi sistem
keamanan hotel yaitu sistem peringatan
awal bencana? Jika Ya, sebutkan di kolom
keterangan
Manajemen Operasional
75. Apakah hotel memiliki program pengadaan
bahan makanan untuk kebutuhan dapur dan
penghuni hotel sehari-hari?
76. Apakah hotel memiliki program pengadaan
barang-barang keperluan dapur yang ramah
lingkungan serta penyuluhan
penggunaannya?
77. Apakah hotel memiliki program pengadaan
barang keperluan laundry yang ramah
lingkungan serta penyuluhan
penggunaannya?
78. Apakah hotel memiliki system
penanggulangan kebakaran dan tanggap
bencana? Jika Ya, sebutkan
79. Apakah hotel memiliki program
pemeriksaan kesehatan karyawan?
80. Apakah hotel menyediakan makanan dan
minuman local serta ditangani oleh sumber

Tidak

Keterangan
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No

Pernyataan
daya manusia yang berasal dari daerah
setempat?

81. Apakah hotel menyediakan tempat
penyimpanan makanan dan minuman yang
memenuhi persyaratan higienis?
82. Apakah hotel menyediakan toilet umum
yang layak, bersih, dan sehat beserta
dengan kelengkapan di dalamnya?
83. Apakah hotel mengutamakan pemanfaatan
tenaga kerja setempat? Jika Ya, beri
penjelasan, misalnya: Berapa % tenaga
local dari seluruh karyawan
84. Apakah hotel membeli produk dan jasa
masyarakat setempat, misalnya produk
yang dibuat dari hasil alam sekitar seperti
Kerajinan tangan, Barang seni, makan
minum dan produk hasil pertanian? Jika
Ya, sebutkan
85. Apakah hotel memahami Sosial Budaya
masyarakat setempat untuk menghindari
konflik? Jika Ya, beri penjelasan
86. Apakah hotel menyampaikan informasi
tentang adat istiadat setempat kepada tamu
hotel (kode etik yang berkaitan dengan
kegiatan kebiasaan masyarakat local)? Jika
Ya, beri penjelasan?
87. Apakah hotel telah menerapkan kebijakan
larangan terhadap ekspoitasi komersial
seperti pada anak dan remaja? Jika Ya, beri

Ya

Tidak

Keterangan
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No

Pernyataan

Ya

Tidak

Keterangan

penjelasan
Sumber : Panduan dan Pedoman Pelaksanaan Green Hotel di Indonesia 2016 oleh
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Halaman 107-130.
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Lampiran 2. Data Hasil Jawaban Responden Kuisioner Green Hotel dalam bentuk checklist
No
A
1

2
3
4

5
6
7

8

Pertanyaan

Pratiwi
Pratiwi
Damayanti
Saraswati
Tata Guna Lahan
Apakah hotel memiliki komitmen dalam


manajemen pemeliharaan dan kebersihan
bangunan?
ApakahÎ hotel memiliki manajemen hama


terpadu dan gulma?
Apakah hotel berada di daerah yang terhindar


dari pencemaran? Contoh: air dan udara
Apakah hotel telah memiliki minimal
pemasangan kampanye tertulis secara permanen


di ruang kerja karyawan? Contoh : kampanye
bebas rokok dan kebersihan lingkungan.
Apakah hotel telah memiliki fasilitas feeder-bus?


Apakah hotel telah memiliki fasilitas penyediaan


parkir untuk karyawan?
Apakah hotel telah memiliki fasilitas penyediaan


loker, gantungan baju khusus, dan kamar mandi
bagi karyawan?
Apakah hotel memiliki tenaga ahli dalam bidang


tata guna lahan?
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Ronni
Sianturi

Winda
sukma

Fransisca K.
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No
9
10

11
12

13
14
15

16

Pertanyaan

Pratiwi
Damayanti
Apakah hotel menggunakan tanaman lokal

dalam penataan taman?
Apakah hotel menyediakan ruang terbuka hijau

untuk sarana rekreasi tamu serta sarana
penghijauan?
Apakah hotel menyediakan tempat untuk

pembibitan tanaman?
Apakah hotel memiliki fasilitas untuk pejalan
kaki yang aman dan nyaman untuk di dalam

lingkungan termasuk untuk orang berkebutuhan
khusus?
Apakah hotel bebas dari akses kendaraan

bermotor?
Apakah hotel memiliki kolam berenang sebagai

sarana rekreasi?
Apakah hotel dekat dengan minimal 5 (lima)

jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian
jalan utama sejauh 1500 m? (Contoh: Rumah
Sakit, Kantor Polisi, Bank, Terminal, Tempat
Ibadah)
Apakah
hotel
memiliki
manajemen

pemeliharaan
fasilitas
gondala
untuk

Pratiwi
Saraswati

Ronni
Sianturi

Winda
sukma

Fransisca K.
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No

17
18

19
B
20

21

22

23

Pertanyaan

Pratiwi
Damayanti

pemeliharaan eksterior bangunan?
Apakah hotel telah memiliki fasilitas penyewaan
dan parkir sepeda untuk tamu/penggunjung?
Apakah hotel telah memiliki fasilitas shuttle bus
untuk tamu (fasilitas untuk masuk dan keluar
dari hotel)? Jika Ya, sebutkan
Apakah
hotel
menyediakan
informasi
transportasi umum untuk tamu?
Apakah hotel menyediakan surat pernyataan
yang memuat komitmen dari manajemen
untuk melaksanakan konservasi energi?
Apakah hotel telah memiliki tim konservasi
energi yang memastikan pemakaian energi
yang efektif dan efisien di masa sekarang
dan di masa yang akan datang?
Apakah hotel memiliki Reward dan
Punishment
untuk
karyawan
dalam
pelaksanaan konservasi energi?
Apakah hotel menggunakan teknologi terkini
untuk penghematan pemakaian energi listrik?
(Kalau memilih Ya, sebutkan di kolom

Pratiwi
Saraswati

Ronni
Sianturi

Winda
sukma

Fransisca K.























Efesiensi Energi















































114

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No

24

25

26

27

28

29

30

Pertanyaan
keterangan)
Apakah hotel memiliki kampanye/edukasi
umum
dalam
rangka
mendorong
penghematan energi untuk pegawai? Contoh:
stiker matikan lampu dan matikan air setelah
digunakan (Jika Ya, tulis dikolom)
Apakah hotel memiliki kampanye/edukasi
umum
dalam
rangka
mendorong
penghematan energi untuk tamu?
Apakah hotel menyediakan panduan
pengoperasian dan pemeliharaan seluruh
sistem AC kepada pegawai?
Apakah hotel telah menyediakan buku
panduan
dalam
rangka
sosialisasi
penghematan energi kepada tamu?
Apakah hotel menyediakan pemeliharaan
secara berkala untuk sistem transportasi
dalam gedung? Contoh: lift
Apakah hotel menyediakan pemeliharaan
secara berkala untuk pembangkit listrik
cadangan?
Apakah
hotel
telah
menyediakan

Pratiwi
Damayanti

Pratiwi
Saraswati

Ronni
Sianturi

Winda
sukma

Fransisca K.
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No

31

C
32

33

34

35

36
37

Pertanyaan
pemeliharaan secara berkala untuk system
distribusi air bersih dan kotor (pompa)?
Apakah hotel telah menggunakan sumber
energy terbarukan seperti tenaga air, panas
bumi, energy matahari, dan energi angina?
(Jika Ya, sebutkan dikolom keterangan)
Konservasi Air
Apakah hotel memiliki tim yang memastikan
pemakaian air yang efektif dan efisien dalam
operasionalnya?
Apakah hotel mempunyai kampanye/edukasi
umum
dalam
rangka
mendorong
penghematan air untuk karyawan?
Apakah
hotel
mempunyai
kampaenye/edukasi umum dalam rangka
mendorong penghematan air untuk tamu?
Apakah hotel telah menggunakan alat bantu
efisiensi air bersih (sensor, timer) pada area
umum?
Apakah hotel telah melakukan pemeriksaan
berkala terhadap pompa air?
Apakah hotel telah melakukan pemeriksaan

Pratiwi
Damayanti


Pratiwi
Saraswati


Ronni
Sianturi


Winda
sukma


Fransisca K.
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No

38
39

40
41
42
43

44

45

Pertanyaan
jaringan pipa untuk mencegah kebocoran?
Apakah hotel telah memiliki laporan
pemeliharaan kolam renang secara berkala?
Apakah hotel telah menggunakan air daur
ulang dari fasilitas laundry?
Apakah hotel telah menggunakan air daur
ulang dari fasilitas ibadah?
Apakah hotel telah menggunakan air daur
ulang untuk kebutuhan WC?
Apakah hotel telah menggunakan air hujan
sebagai alternatif sumber air?
Apakah hotel telah menggunakan air bersih
di luar air PDAM/air tanah/air hujan?
Contoh: air sungai, air laut ( Jika Ya,
sebutkan di kolom keterangan)
Apakah hotel telah menyediakan fasilitas air
minum non kemasan untuk mengurangi
limbah?
Apakah hotel telah menggunakan alat bantu
efesiensi air bersih (sensor, timer) pada area
umum? Jika Ya, sebutkan dalam kolom

Pratiwi
Damayanti


Pratiwi
Saraswati


Ronni
Sianturi


Winda
sukma


Fransisca K.
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No

Pertanyaan

Pratiwi
Damayanti

Pratiwi
Saraswati

Ronni
Sianturi

Winda
sukma

Fransisca K.

keterangan
D
46

47

48

49

50

Penggunaan Material Bangunan
Apakah hotel telah mengaplikasikan
penggunaan Renewable Material untuk
kebutuhan ruangan? (Jika Ya, sebutkan di
kolom keterangan)
Apakah hotel telah mengaplikasikan
penggunaan Renewable Material untuk
kebutuhan furniture pendukung? (Jika Ya,
sebutkan di kolom keterangan)
Apakah hotel telah mengaplikasikan
penggunaan
Reused
Material
untuk
kebutuhan ruangan? (Jika Ya, sebutkan di
kolom keterangan)
Apakah hotel telah mengaplikasikan
penggunaan
Reused
Material
untuk
kebutuhan furniture pendukung? (Jika Ya,
sebutkan di kolom keterangan)
Apakah hotel telah mengaplikasikan
penggunaan Recycled Material untuk
kebutuhan ruangan? (Jika Ya, sebutkan di
kolom keterangan)



















































118

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No

Pertanyaan

51

Apakah hotel telah mengaplikasikan
penggunaan Recycled Material untuk
kebutuhan furniture pendukung? (Jika Ya,
sebutkan di kolom keterangan)
Apakah hotel telah menyediakan pengadaan
perencanaan belanja yang memperhitungkan
biaya transportasi dan pengemasan?
Apakah hotel telah memperhitungkan siklus
produk yang dipakai dan dikonsumsi untuk
mengurangi biaya belanja?
Apakah hotel menggunakan produk material
bangunan
yang
ramah
lingkungan?
(mempunyai bahan baku dan melewati
proses produksi yang ramah lingkungan serta
tidak
mengandung
unsur
yang
membahayakan seperti merkuri) Jika Ya,
sebutkan di kolom keterangan
Apakah hotel telah menggunakan produk
material anti bakteria?
Apakah hotel telah menggunakan produk
pembersih dan perawatan yang ramah
lingkungan? (mempunyai bahan baku dan

52

53

54

55
56

Pratiwi
Damayanti

Pratiwi
Saraswati

Ronni
Sianturi

Winda
sukma

Fransisca K.
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No

Pertanyaan

Pratiwi
Damayanti

Pratiwi
Saraswati

Ronni
Sianturi

Winda
sukma

Fransisca K.

melewati proses yang ramah lingkungan)
Jika Ya, sebutkan di kolom keterangan
E
57

58

59
60
61

62

Kualitas Udara Dalam Ruang
Apakah hotel menyediakan kampanye
peraturan dilarang merokok yang mencakup
dampak negatif dari merokok terhadap diri
sendiri dan lingkungan minimal pemasangan
kampanye tertulis secara permanen di setiap
lantai, berupa stiker/poster?
Apakah hotel melarang keras merokok
diseluruh area gedung dan tidak meyediakan
bangunan/area khusus di dalam gedung
untuk merokok?
Apakah hotel menyediakan ventilasi yang
layak dan baik setiap kamar tamu?
Apakah hotel telah mengadakan program
perbaikan untuk mengurangi sumber polusi?
Apakah hotel telah menggunakan tanaman
hidup di dalam ruangan untuk mengurangi
polusi udara?
Apakah hotel telah mengadakan survei
kenyamanan pengguna gedung mengenai





























































120

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No

63

64

65

F
66

67

68

Pertanyaan
suhu udara?
Apakah hotel telah mengadakan survei
kenyamanan pengguna gedung mengenai
tingkat pencahayaan ruang?
Apakah hotel telah mengadakan survei
kenyamanan pengguna gedung mengenai
kenyamanan suara?
Apakah hotel telah mengadakan survei
kenyamanan pengguna gedung mengenai
kebersihan bangunan?

Pratiwi
Damayanti

Pratiwi
Saraswati

Ronni
Sianturi

Winda
sukma

Fransisca K.































Manajemen Lingkungan Sekitar
Apakah hotel telah mempunyai penyediaan
satu struktur yang terintegrasi di dalam
struktur operasional dan pemeliharaan
bangunan yang bertugas menjaga penerapan
prinsip green hotel?
Apakah hotel telah mempunyai pelaksanaan
program gerakan “green” ke lingkungan
sekitar? (Jika Ya, sebutkan di kolom
keterangan)
Apakah hotel telah mempunyai pemanfaatan
kembali barang-barang/limbah padat yang
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No

69

70

71

72

73
74

Pertanyaan
masih dapat digunakan? Jika Ya, sebutkan
jenisnya di kolom keterangan
Apakah hotel telah mempunyai pengelolaan
limbah padat B3 (Bahan Berbahaya dan
Beracun)? Jika Ya, sebutkan di kolom
keterangan
Apakah hotel telah mempunyai pemisahan
tempat sampah untuk limbah padat organic
dan anorganik di seluruh area hotel?
Apakah hotel konsisten mengajak tamu
untuk ikut berperan serta dalam melestarikan
lingkungan? Jika Ya, sebutkan di kolom
keterangan
Apakah
hotel
konsisten
mengajak
penggunanya tentang edukasi green hotel
melalui media sosial? Jika Ya, sebutkan
nama media socialnya di kolom keterangan
Apakah hotel menerapkan sistem keamanan
CCTV? Jika Ya, sebutkan jumlah titik
Apakah hotel menerapkan inovasi sistem
keamanan hotel yaitu sistem peringatan awal
bencana? Jika Ya, sebutkan di kolom

Pratiwi
Damayanti

Pratiwi
Saraswati

Ronni
Sianturi

Winda
sukma

Fransisca K.
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No

Pertanyaan

Pratiwi
Damayanti

Pratiwi
Saraswati

Ronni
Sianturi

Winda
sukma

Fransisca K.

keterangan
G
75

76

77

78

79
80

Manajemen Oprasional
Apakah hotel memiliki program pengadaan
bahan makanan untuk kebutuhan dapur dan
penghuni hotel sehari-hari?
Apakah hotel memiliki program pengadaan
barang-barang keperluan dapur yang ramah
lingkungan
serta
penyuluhan
penggunaannya?
Apakah hotel memiliki program pengadaan
barang keperluan laundry yang ramah
lingkungan
serta
penyuluhan
penggunaannya?
Apakah
hotel
memiliki
system
penanggulangan kebakaran dan tanggap
bencana? Jika Ya, sebutkan
Apakah hotel memiliki program pemeriksaan
kesehatan karyawan?
Apakah hotel menyediakan makanan dan
minuman local serta ditangani oleh sumber
daya manusia yang berasal dari daerah
setempat?
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No

Pertanyaan

81

Apakah
hotel
menyediakan
tempat
penyimpanan makanan dan minuman yang
memenuhi persyaratan higienis?
Apakah hotel menyediakan toilet umum
yang layak, bersih, dan sehat beserta dengan
kelengkapan di dalamnya?
Apakah hotel mengutamakan pemanfaatan
tenaga kerja setempat? Jika Ya, beri
penjelasan, misalnya: Berapa % tenaga local
dari seluruh karyawan
Apakah hotel membeli produk dan jasa
masyarakat setempat, misalnya produk yang
dibuat dari hasil alam sekitar seperti
Kerajinan tangan, Barang seni, makan
minum dan produk hasil pertanian? Jika Ya,
sebutkan
Apakah hotel memahami Sosial Budaya
masyarakat setempat untuk menghindari
konflik? Jika Ya, beri penjelasan
Apakah hotel menyampaikan informasi
tentang adat istiadat setempat kepada tamu
hotel (kode etik yang berkaitan dengan

82

83

84

85

86

Pratiwi
Damayanti

Pratiwi
Saraswati

Ronni
Sianturi

Winda
sukma

Fransisca K.
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No

Pertanyaan

kegiatan kebiasaan masyarakat local)? Jika
Ya, beri penjelasan?
87 Apakah hotel telah menerapkan kebijakan
larangan terhadap ekspoitasi komersial
seperti pada anak dan remaja? Jika Ya, beri
penjelasan
Keterangan :

Pratiwi
Damayanti


Pratiwi
Saraswati


Ronni
Sianturi


Winda
sukma


Fransisca K.













Tanda  menyatakan jawaban “Ya”
Tanda  menyatakan jawaban “Tidak”
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Lampiran 3. Data Hasil Jawaban Responden Kuisioner Green Hotel dalam Bentuk Angka
Responden
Pertanyaan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pratiwi
Pratiwi
Ronni Winda Fransisca
Damayanti Saraswati Sianturi sukma
K.
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
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Responden
Pertanyaan
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Pratiwi
Pratiwi
Ronni Winda Fransisca
Damayanti Saraswati Sianturi sukma
K.
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Responden
Pertanyaan
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Pratiwi
Pratiwi
Ronni Winda Fransisca
Damayanti Saraswati Sianturi sukma
K.
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
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Responden
Pertanyaan
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Pratiwi
Pratiwi
Ronni Winda Fransisca
Damayanti Saraswati Sianturi sukma
K.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
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Responden
Pertanyaan

Pratiwi
Pratiwi
Ronni Winda Fransisca
Damayanti Saraswati Sianturi sukma
K.

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

JUMLAH

82

81

70

65

68
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Lampiran 4. Data jawaban kuesioner implementasi green hotel aspek Tata Guna Lahan
Pertanyaan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Jumlah

Pratiwi
Damayanti
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

Pratiwi
Saraswati
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

Responden
Ronni
Sianturi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
18

Jumlah
Winda
sukma
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
16

Fransisca
K.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
18

5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
4
4
5
5
88
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Lampiran 5. Data jawaban kuesioner implementasi green hotel aspek Efesiensi Energi
Responden
Pertanyaan
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jumlah

Jumlah

Pratiwi
Pratiwi
Ronni Winda Fransisca
Damayanti Saraswati Sianturi sukma
K.
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
11

5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
56
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Lampiran 6. Data jawaban kuesioner implementasi green hotel aspek Konservasi Air
Responden
Pertanyaan
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Jumlah

Pratiwi
Pratiwi
Ronni Winda Fransisca
Damayanti Saraswati Sianturi sukma
K.
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
13

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
13

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
10

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
11

Jumlah
5
5
5
5
5
5
5
3
1
2
3
3
5
4
56
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Lampiran 7. Data jawaban kuesioner implementasi green hotel aspek Penggunaan Material Bangunan
Responden
Pertanyaan

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Jumlah

Pratiwi
Pratiwi
Ronni Winda Fransisca
Damayanti Saraswati Sianturi sukma
K.
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
3

1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
7

1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
5

Jumlah

3
3
4
2
2
3
3
3
4
4
4
35
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Lampiran 8. Data jawaban kuesioner implementasi green hotel aspek Kualitas Udara dalam Ruang
Responden
Pertanyaan

57
58
59
60
61
62
63
64
65
Jumlah

Pratiwi
Pratiwi
Ronni Winda Fransisca
Damayanti Saraswati Sianturi sukma
K.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
0
1
1
1
1
1
1
1
8

0
0
0
1
1
0
0
0
1
3

0
0
1
1
1
0
0
0
1
4

Jumlah

3
2
4
5
5
3
3
3
5
33
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Lampiran 9. Data jawaban kuesioner implementasi green hotel aspek Manajemen Lingkungan Sekitar
Responden
Pratiwi
Pratiwi
Ronni Winda Fransisca
Pertanyaan
Damayanti Saraswati Sianturi sukma
K.
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Jumlah

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Jumlah

5
5
5
5
5
5
5
5
5
45
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Lampiran 10. Data jawaban kuesioner implementasi green hotel aspek Manajemen Operasional
Responden
Pratiwi
Pratiwi
Ronni Winda Fransisca
Pertanyaan
Damayanti Saraswati Sianturi sukma
K.
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Jumlah

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
12

1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
11

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
11

Jumlah

5
4
3
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
58
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