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Mengapa pengetahuan tentang iklim
penting?

• Mengetahui fenomena alam di berbagai destinasi
pariwisata global

• Mengetahui fenomena sosio-kultural kehidupan
manusia di berbagai destinasi wisata global

• Mengetahui aspek fisik lingkungan (klimat) dalam
perencanaan bisnis & perjalanan wisata

• Mengetahui aspek fisik lingkungan (klimat) dalam
perencanaan pembangunan kepariwisataan
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Iklim dan Cuaca

• Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam
waktu yang panjang. Iklim di bumi sangat
dipengaruhi oleh posisi matahari terhadap
bumi. 

• Cuaca terdiri dari seluruh fenomena yang 
terjadi di atmosfer Bumi, biasanya merupakan
sebuah aktivitas fenomena dalam waktu
beberapa hari. 

Dampak iklim

• Iklim mempengaruhi struktur vegetasi di planet 
bumi

• Masyarakat yang tinggal pada suatu zona akan
mengenal lingkunganya dengan baik, tetapi tidak
dan sedikit mengetahui zona yang lain di plaet
bumi.

• Zona diluar tempat tinggal mereka seringkali
menarik perhatian dan merangsang manusis
untuk melakukan perjalanan melihat/menikmati
lingkungan tersebut
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IKLIM

CURAH HUJAN SUHU&

Latitude/ garis
lintang Ketinggian tempat Arus samudra

Dimana manusia
tinggal

Bagaimana mereka
hidup

Apa yang 
ditanaman dan apa

yang dimakan

Dimana dipengaruhi oleh

Yang mempengaruhi
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Fisiologi pada
tempat tujuan

wisata
(seringkali
ekstrim)

Fisiologi normal 
pada tempat
sehari-hari

Aklimatisasi  Respon

Respons  Aklimatisasi

Zonasi iklim (climate) dunia



3/2/2013

5

Suhu pada beberapa bioma
sepanjang tahun
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PADANG PASIR

Savanna dan
safari tour
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• Iklim sangat mempengaruhi savana

• Savana ada di area beriklim hangat-panas
dengan curah hujan antara 20-50 inci

• Tanah dengan porositas tinggi, lapisan humus 
miskin

• Dominasi rumput-rumputan

TEMPERATE
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TROPIK

Zonasi iklim di planet bumi
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Musim semi

Musim semi adalah waktu kelahiran dan kemunculan
setelah musim dingin. 
Musim semi melibuti munculnya bunga, kuncup dan
daun-daun baru, hari-hari yang relatif lebih hangat, 
cuaca agak basah tanpa salju

Musin semi dan even budaya

Akitu, festifal musim semi 
leluhur bangsa Mesopotamia

Carnaval balap
kuda musim semi 
di Australia

Perayaan Nowruz (kalender
baru)  bangsa persia

May day

Aneka perayaan musim
semi di India: Holi, Vasant
Panchami, Sankranti,  Thai 
Pongal, Rongali Bihu
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Summer (musim panas)
Di belahan planet bumi bagian utara (northern hemisphere), 
musim panas adalah waktu terhangat sepanjang tahun
Bagian utara berhadapan dengan Matahari secara cukup
waktu. 

Hari-hari panjang akan terjadis elama musim panas
Juni adalah titik balik musim panas (summer solstice) siang
terpanjang sepanjang tahun.

Sebaliknya, bagian selatan planet bumi, kondisi hari panjang
pada bulan Mei akan berbalik emnajdi hari pendek.

Kejadian alam yang biasa terjadi pada musim panas: 
temperatur yang tinggi, hari panjang dan badai tropik. 

Di belahan utara bumi, musim panas dimulai sekitar tanggal 21 
Juni hingga 23 September sementara di belahan selatan bumi
musim panas dimulai sekitar tanggal 21 Desember hingga 21 
Maret.

• Waktu yang banyak dimanfaatakan untuk berlibur
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Musim gugur (Autumn)

Merupakan masa peralihan dari musim panas dan
dingin

Panjang hari semakin menurun/singkat dan udara mulai
dingin

hari-hari mulai memendek di bulan Juli atau Agustus di
belahan utara bumi dan dalam bulan Januari dan Februari
di selatan

Even-even uatum meliputi jatuhnya daun-dauan pada
pohon, musim panen tanaman musim panas, hari-hari
lebih pendek dibanding musim panas. 
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Musim dingin dan even budaya

• Hallowen 31 Oktober

• Samhain (perayaan hari pertama musim dingin di
Celtic)

• Diwali, India

• Thanksgiving

• Festifal Dongzhi

• Natal

• Tahun Baru

• Valentine

Dampak Klimat terhadap fisiologi
wisatawan

• Suhu dan adaptasi manusia
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Hypothermia :

• Suhu tubuh kurang dari 350C.

• Kedinginan yang teralu lama bisa menyebabkan
tubuh beku, pembuluh darah mengerut dan
memutus aliran darah yang menuju ke hidung, 
telinga, jari tangan dan jari kaki.

• Hipotermia bisa menyebabkan terjadinya
pembengkakan di seluruh tubuh ( Edema
Generalisata ), menghilangnya reflex tubuh ( 
areflexia ), koma, hingga menghilangnya reaksi
pupil mata.


