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BAB II 

TINJAUAN KAWASAN TANAH AMPO TOURISM CENTRE DI KARANGASEM 

Pada bab II mengenai Tinjauan Kawasan Tanah Ampo Tourism Centre, akan 

dijelaskan mengenai desa Tanah Ampo. Kemudian karakteristik kawasan, kebijakan 

pemerintah terhadap pengembangan kawasan, dan juga dilengkapi dengan analisa baik dari 

permasalahan dan potensi terhadap perancangan Tanah Ampo Tourism Centre, analisa SWOT, 

sehingga dapat dirumuskan konsep dasar, tema, dan strategi perancangan kawasan Tanah 

Ampo Tourism Centre. 

2.1 Dusun Tanah Ampo 

Berikut ini akan dijelaskan tentang gambaran umum Dusun Tanah Ampo. 

2.1.1 Dusun Tanah Ampo 

Dusun Tanah Ampo merupakan sebuah desa pakraman yaitu Desa Pakraman Tanah 

Ampo yang terdiri dari beberapa tempekan. Secara administratif masuk ke wilayah Desa 

Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Pranata sosial desa yang bergerak di 

bidang pemerintahan adalah desa adat. Desa Adat adalah suatu pranata yang warganya diikat 

oleh kesatuan wilayah tempat tinggal yang sama, serta adanya ikatan kahyangan desa 

(pura/kahyangan tiga) serta awig awig (aturan adat) yang sama. Program  program 

pembangunan Desa Adat diimplementasikan oleh lembaga yang lebih kecil sebagai subdesa 

adat yaitu banjar adat yang anggotanya terdiri atas para warga yang telah berkeluarga.  

2.2 Karakteristik Kawasan 

Karakteristik kawasan merupakan pemahaman mengenai sifat dan kondisi padan kawasan. 

2.2.1 Kondisi Fisik Kawasan 

Berikut akan dijabarkan mengenai data-data kawasan yang terkait dengan elemen-

elemen fisik kawasan, antara lain letak astronomis dan geografis kawasan dan luas wilayah. 

A. Letak Astronomis dan Geografis 

Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Bali. 

Secara astronomis, kabupaten ini berada pada posisi 8000’00 –  8041’37,8 Lintang Selatan 

dan 115035’9,8 – 115054’8,9 Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis layaknya 
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wilayah lain di Provinsi Bali. Adapun batas wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai 

berikut : 

Sebelah utara berbatasan dengan laut Bali; 

Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; 

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng; 

Sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Luas Wilayah 

Luas wilayah Kabupaten Karangasem mencapai 839,54 km2 dan menempati peringkat 

sebagai kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bali setelah Buleleng dan Jembrana. Kabupaten 

Karangasem terdiri dari 8 kecamatan, yakni Kecamatan Rendang, Sidemen, Manggis, 

Karangasem, Abang, Bebandem, Selat, dan Kubu. Dari     kedelapan kecamatan tersebut, 

Kubu merupakan kecamatan terluas di kabupaten ini. 

2.2.2 Kondisi Non-Fisik Kawasan 

Selain kondisi fisik, berikut akan dijelaskan mengenai kondisi non-fisik kawasan yang 

terkait dengan pembahasan, antara lain mengenai kondisi sosial budaya dan ekonomi. 

A. Sosial Budaya 

Kehidupan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Karangasem memiliki ciri khas 

tersendiri karena telah terjadi akulturasi budaya antara budaya Bali yang bercirikan Hindu 

Gambar 2.1. Peta Bali 
Sumber. www.balitour.com 

	

	

Gambar 2.2. Peta 
Kabupaten Karangasem 

Sumber. Badan 
Perencanaan Daerah 

Kabupaten Karangasem 

Gambar 2.3. Dusun Tanah Ampo 
Sumber. https://maps.google.com/ 
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dengan budaya luar (non Hindu). Akulturasi budaya ini telah berlangsung sejak lama sehingga 

sampai sekarang kehidupan yang heterogen tetap berlangsung secara baik. 

1. Aktivitas Religi 

Masyarakat Karangasem pada umumnya dan Dusun Tanah Ampo khususnya, sebagian 

besar adalah pemeluk agama Hindu, sehingga aktivitas yang terkait dengan sistem 

kepercayaan, upacara keagamaan, dan ritual dalam agama Hindu terlihat dominan pada 

kawasan. Beberapa aktivitas religi yang diselenggarakan pada kawasan Dusun Tanah Ampo 

antara lain : 

• Tawur Agung Kesanga 

Sehari sebelum dilaksanakannya upacara nyepi, atau yang biasa disebut pengrupukan, 

akan diadakan ritual tawur agung kesanga. Ritual ini merupakan salah satu upacara bhuta 

yadnya yang bertujuan untuk menyucikan alam somya dan menetralisir pengaruh 

kekuatan-kekuatan negatif alam dan kekuatan kegelapan (bhuta kala).Tawur agung 

kesanga dilaksanakan dalam skala wilayah yang lebih luas. 

• Ngaben 

Setra Desa Ulakan  terletak di wilayah sebelah selatan desa, bade yang menuju ke setra, 

dipurwa daksina, yakni diarak mengelilingi pempatan agung sebanyak tiga kali, kemudian 

dibawa menuju setra. Kemudian, setelah proses pembakaran mayat selesai, abunya 

dihanyutkan ke pantai ulakan yang bersebelahan langsung dengan Pelabuhan Kapal Pesiar 

Tanah Ampo. 

• Ngusaba Dalem 

Ngusaba dalem merupakan kegiatan ritual keagamaan yang dilaksanakan pada Pura Dalem 

sebagai persembahan syukur terhadap kemakmuran dan keberlangsungan hidup di Desa 

Ulakan, termasuk dusun tanah ampo yang berkewajiban mengikuti kegiatan ritual 

keagamaan ini.  

2. Aktivitas Sosial 

Sebagai masyarakat pesisir, kehidupan masyarakat Desa Ulakan sangat akrab dengan 

lingkungan alam laut. Menurut informasi yang diperoleh dari parabekel Desa Ulakan I Wayan 

Dipta sekitar 70 % penduduk berprofesi sebagai nelayan. 

3. Adat istiadat  

 Dalam menginterpretasikan konsep-konsep ruang tidak jauh berbeda dengan masyarakat 

di daerah lainnya di Bali.Setiap aturan-aturan hukum atau “awig-awig desa adat” tetap 

dimanifestasikan di dalam konsep tata ruang di Desa Ulakan baik secara makro maupun mikro. 
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4. Sistem Kemasyarakatan 

Sebagian besar penduduk merupakan masyarakat Bali yang beragama Hindu yang 

memiliki keragaman budaya dan sistem kemasyarakatan yang terbentuk adalah menurut adat 

yang berlaku seperti pekurenan (keluarga), kelompok dadia (keturunan) sebagai akibat adanya 

perkawinan.  

5. Kelembagaan  

Lembaga yang terdapat dalam masyarakat Bali pada umumnya serta masyarakat Desa 

Ulakan pada khususnya secara garis besarnya ada beberapa yaitu: Banjar, Subak Abian dan 

Sekehe yang berfungsi sebagai motivator dan katalisator pembangunan. Keberadaan lembaga-

lembaga adat di Desa Ulakan pada saat ini masih tetap eksis yang diatur dengan awig-awig 

adat untuk mengatur wilayah dan anggota (krama) dan tidak bertentangan dengan aturan 

hukum. 

B. Ekonomi 

Ekonomi lokal adalah ekonomi di tingkat dusun Tanah Ampo yang terdiri dari peluang 

kerja dan berusaha, jenis dan fasilitas ekonomi dan pusat-pusat pertokoan ekonomi. Peluang 

kerja di dusun Tanah Ampo terletak pada aktifitas ekonomi di sektor wirausaha/pedagang, 

pertanian dalam arti luas (petani dan nelayan). Hal ini disebabkan karena sektor tersebut 

memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian di dusun Tanah Ampo. Jenis dan 

fasilitas ekonomi di desa Pakaraman Tanah Ampo sebagai berikut: 

1. Industri, berupa industri rumah tangga 

2. Perdagangan, berupa pasar lingkungan, warung 

2.3 Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan 

sasaran dan urutan tertentu yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah. 

2.3.1 Latar BelakangPembangunan Pelabuhan Kapal Pesiar Tanah Ampo 

Pada tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Karangasem menetapkan program kegiatan 

“Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Pariwisata di Tanah Ampo. Kegiatan program ini 

mengacu pada: a) Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah, b) Peraturan Daerah 

Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Bali, c) 

Anggaran perubahan Kabupaten Ka-rangasem Tahun 2006. Lokasi studi kelayakan 

pembangunan pelabuhan pariwisata Tanah Ampo di Dusun Tanah Ampo, Desa Ulakan, 

Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.Wilayah perairan termasuk dalam batas 

pelabuhan Padangbai, Labuhan Amuk, Tanah Ampo dan Labuhan Buitan termasuk dalam batas 

pelabuhan Padangbai. 
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Kemudian merujuk dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor: 69 Tahun 2001 

tentang kepelabuhanan bagian kedua pasal 13 dan UU 17/2008 tentang pelayaran menyatakan 

bahwa untuk kepentingan penyelenggara pelabuhan, penyelenggara wajib menyusun Rencana 

Induk Pelabuhan (RIP). Rencana induk pelabuhan penetapannya dilakukan oleh Menteri 

Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten sesuai de-

ngan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Draft dokumen Rencana Induk Pelabuhan telah 

dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Udayana (LEMLIT) pada tahun 2007 dan 

sampai tulisan ini dibuat belum mendapatkan pengesahan. RIP akan menjadi dasar pembuatan 

daerah lingkungan kerja (DLKR) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKP). Belum adanya 

pengesahan RIP berarti pelabuhan itu sendiri, meski fasilitas Terminal dan dermaganya bisa 

berfungsi sebagai pelabuhan, tetapi persoalan pengoperasian yang melingkupinya betulbetul 

tidak memiliki kepastian dan beberapa kegiatan atau fungsi tidak bisa dijalankan sama sekali. 

Pemerintah dalam hal ini BAPPENAS menunjuk SMEC International Pty.Ltd 

bekerjasama dengan DENKA dan PT.Prentjana Djaya untuk melakukan Transaction Advisory 

Services for Tanah Ampo Cruise Terminal Project untuk membuat rekomendasi proyek, 

termasuk definisi proyek inti, potensi rencana transisi untuk mengoperasikan Terminal sampai 

Pengelola Terminal yang ditunjuk dan pengalokasian sumber dana Dalam studi ini, akan 

dilakukan analisis metodologi yang digunakan dalam mengevaluasi investasi modal untuk 

Prioritas Program Terminal Kapal Pesiar Tanah Ampo. Program ini dirancang untuk 

mengalokasikan dana negara, dengan insentif untuk partisipasi sektor swasta dalam 

pengelolaan pelabuhan publik. Untuk memastikan partisipasi yang maksimum dari pemangku 

kepentingan (stakeholders), dibutuhkan beberapa langkah yang terus menerus mulai dari tahap 

perumusan program, dan sepanjang pelaksanaan program. Pengalaman yang diperoleh dari 

aktivitas operasi program ini dianggap unik untuk beberapa alasan: per-tama, peran beragam 

dari pelabuhan publik baik sebagai perusahaan komersial maupun sebagai agen pembangunan 

ekonomi yang berbeda dari peran penyedia angkutan umum, sehingga memerlukan 

penyesuaian dalam metodologi penilaian proyek; kedua, persaingan (kompetitif) dan 

kerjasama (kooperatif) antar terminal pelabuhan swasta dan masyarakat mening-katkan dilema 

yang membutuhkan kebijakan khusus untuk intervensi publik di pasar. 

 

2.3.2 Peranan Pelabuhan Kapal Pesiar Tanah Ampo 
Pelabuhan selalu memainkan peranan yang strategis dalam pertumbuhan perdagangan 

domestik dan perdagangan internasional dalam suatu negara. Oleh karena itu, dalam era 



	
	

12	

globalisasi dunia dimana sektor pariwisata menjadi industri yang perkembangannya paling 

pesat di dunia, pelabuhan pariwisata khususnya untuk melayani kapal cruise (port cruise) 

memainkan suatu peranan aktif dalam menopang pertumbuhan pariwisata dan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara (Budiartha R.M, 2010). Dalam era teknologi dunia modern, pelabuhan 

pariwisata memainkan peranan sebagai suatu industri tidak hanya aktor pasif dalam 

transportasi tetapi juga dalam menopang pengembangan pariwisata pada suatu daerah.  

Dibawah ini data kunjungan wisata kapal pesiar di Kabupaten Karangasem ; 

Tahun Jumlah Penumpang Yang 

Berwisata 

2007 10 Buah 8.270 Orang 

2008 6 Buah 4.420 Orang  

2009 12 Buah 7.491 Orang 

2010 10 Buah 6.657 Orang 

2011 11 Buah 8.737 Orang 

2012 7 Buah 7.474 Orang 

2013 1 Buah 400 Orang 
 

Tabel 2.1 

Jumlah Kunjungan Wisata Kapal Pesiar di Kabupaten Karangasem 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem 

 

Dalam perencanaan sebuah pelabuhan pariwisata tidak hanya dititik beratkan pada 

supply dan demand, dermaga/terminal, infrastruktur atau suatu komplek infrastruktur saja 

tetapi lebih dari itu dalam kerangka strategi pemasaran dan analisis dampak ekonomi untuk 

menopang pertumbuhan suatu daerah. Saat ini industri cruise bukan dianggap produk dari 

industri pariwisata. Sebaliknya adalah sebagai bagian dari industri pariwisata seperti: agen, 

hotel atau maskapai penerbangan. Ada dua tipe pelabuhan dalam industri Cruise, yaitu:  

- Home Port / Turnaround Port adalah pelabuhan dimana sebuah kapal bisa mendapatkan 

segala kebutuhannya, Home/Turnaround Port adalah juga pelabuhan dimana sebagian besar 

penumpang dari segala penjuru/daerah naik ke kapal.  

- Port of Call atau pelabuhan singgah adalah pelabuhan dimana sebuah kapal singgah dalam 

beberapa saat sesuai jadwalnya dan biasanya diadakan suatu atraksi untuk pemasaran 

cruisenya.  
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Bagaimanapun dua tipe pelabuhan ini tidak mutually exclusive dan saling melengkapi 

khususnya di Bali di mana sebuah kapal bisa di semua pelabuhan yangberfungsi sebagai port 

of call atau home port/turnaround port. 

2.4 Karakteristik Fungsi 

2.4.1 Tata Guna Lahan 

Berikut ini ditampilkan mengenai peta kawasan strategis Kabupaten Karangasem. 

 
Gambar 2.4 

Peta Kawasan Strategis 
Sumber : Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem 
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Gambar 2.5 
Peta Rencana Pola Ruang 

Sumber : Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem 
 

Menurut Peraturan Daerah No 17 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang dan wilayah 

kabupaten Karangasem, kawasan dusun Tanah Ampo diperuntukkan sebagai kawasan 

pariwisata. 

 

 

 

2.4.2 Sirkulasi  
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Gambar 2.6 

Peta Sirkulasi Kawasan 

      Sumber. https://maps.google.com/ 

Sirkulasi menuju atau keluar site dibuat 1 arah pada eksisting. Demi kebutuhan desain 

kebutuhan jalan akan diperlebar demi kenyamanan peaksanaan kegiatan wisata di kawasan 

Tanah Ampo Tourism Centre. 

2.4.3 Jalur Pejalan Kaki 

Pada dusun Tanah Ampo, jalur pejalan kaki hanya terdapat pada jalan utama yaitu jalan 

raya ulakan, sedangkan akses menuju site belum didukung oleh sarana jalur pejalan kaki. 

2.4.4 Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka hijau pada kawasan bersifat dominan, namun belum tertata akibat belum 

ditentukannya tata guna lahan secara detail baik oleh kesepakatan desa adat maupun instansi 

pemerintah yang terkait dalam ini adalah badan perencanaan daerah kabupaten Karangasem. 

2.5 Karakteristik Visual 

2.5.1 Tata Bangunan 

Penataan bangunan paa dusun Tanah ampo terorganisir dengan baik.Pemusatan lokasi 

pemukiman membuat kawasan dusun tanah ampo sangat mudah untuk dirancang kembali tanpa 

harus merelokasi salah satu fungsi bangunan. 

2.5.2 Pelestarian Kawasan 
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Pada kawasan, hal yang perlu dilestarikan adalah kawasan tempat suci (Pura) dan kawasan 

pengembangan sector nelayan dan pertanian serta keberadaan ekosistem kehidupan pantai. 

2.6 Potensi dan Permasalahan Terkait Elemen Kawasan Pariwisata 

2.6.1 Potensi 

 Potensi yang menjadi andalan dalam perencanaan pengembangan kawasan Tanah 

Ampo Tourism Centre di Karangasem adalah : 

1. Potensi alam 

 Dusun Tanah Ampo memiliki potensi alam yang indah seperti wilayah pantai pasir 

putih dibagian timur dusun, kawasan persawahan, serta dua bukit yang terjaga 

keasriannya. 

2. Potensi budaya 

 Potensi budaya muncul berkat adanya system pertanian bali yaitu subak serta 

dipertahankannya system kerja nelayan/bendega yang secara tidak langsung memberikan 

kontribusi lebih terhadap kelestarian budaya kemasyarakatan di dusun Tanah Ampo. 

3. Potensi penduduk 

Keramah tamahan penduduk dan tingkat kesadaran penduduk dalam menunjang 

pengembangan kepariwisataan telah memberikan andil yang cukup besar.Dengan 

demikian perpaduan antara keindahan alam, budaya yang sangat kuat dan keramah 

tamahan masyarakat merupakan asset pariwisata yang bermutu. 

4. Potensi pendukung 

 Potensi lainnya yang bersifat menunjang kepariwisataan di dudun Tanah Ampo antara 

lain hasil pertanian dalam arti luas, perdagangan baik perdagangan barang maupun jasa, 

transportasi dan telekomunikasi yang memadai, energy listrik yang telah menjangkau 

seluruh wilayah di dusun Tanah Ampo. 

2.6.2 Permasalahan  

 Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian rencana peracangan kawasan 

Tanah Ampo Tourism Centre adalah : 

1. Belum tertata dan terkelolanya tata guna lahan di dusun Tanah Ampo baik dari 

kesepakatan adat maupun peraturan pemerintah melalui Badan Perencanaan Daerah 

Kabupaten Karangasem yang tercantum dalam rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten 

Karangasem. 

2. Masih kurangnya system informasi dalam rangka promosi pariwisata sehingga nama 

Tanah Ampo kurang diketahui sebagai destinasi pariwisata serta lemahnya manajemen 

pengelolaan pariwisata oleh masyarakat sekitar. 
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2.7 Strategi Perencanaan Kawasan 

Yang dimaksud dengan strategi perencanaan kawasan adalah langkah yang akan 

diambil dan diterapkan sebagai landasan penataan dan perancangan kawasan berdasarkan 

uraian mengenai potensi dan permasalahan.. Strategi ini disusun untuk memudahkan 

pencapaian tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, yakni sebagai 

landasan konseptual dalam merancang.  

Adapun konsep dasar, tema, dan strategi yang berhasil dirumuskan antara lain, sebagai 

berikut: 

2.7.1 Konsep Dasar 

Dalam merancang kawasan Tanah Ampo Tourism Centre di Karangasem, berdasarkan 

situasi dan kondisi riil di lapangankonsep dasar yang ingin diterapkan adalah optimalisasi 

segala potensi yang ada di wilayah dusun Tanah Ampo yang dapat mendukung sector 

kepariwisataan nantinya. Upaya optimalisasi potensi, termasuk juga di dalamnya kondisi 

perekonomian dan taraf hidup masyarakat setempat dengan memperbaiki kualitas lingkungan 

utamanya lingkungan yang bernilai ekonomi, memperkuat identitas dan karakter kawasan 

pariwisata, menyelesaikan berbagai masalah dan hambatan yang ditemukan pada kawasan, 

memberi dorongan positif kepada masyarakat dan mengembangkan potensi yang dimiliki 

kawasan. 

2.7.2 Tema 

Adapun tema yang akan diterapkan pada kawasan untuk mendukung konsep yang telah 

dirumuskan dan memberikan ciri yang khas pada kawasan demi tercapainya tujuan 

perancangan kawasan adalah “Tanah Ampo Tourism Centre in Culture Growth” yakni 

memotivasi masyarakat sekitar untuk tidak hanya berdiam diri melihat pembangunan sector 

cruise namun ikut berpartisipasi didalamnya dalam upaya membentuk kawasan kepariwisataan 

terpadu yang dilandasi oleh budaya sebagai main foundation dan didukung oleh seluruh elemen 

kebudayaan itu sendiri.  

2.7.3  Strategi Penataan 

Berikut ini akan dipaparkan mengenai berbagai strategi penataan yang dibagi menjadi 

dua bagian, yakni berdasarkan potensi dan permasalahan yang ditemukan pada elemen fisik 

dusun Tanah Ampo. 

 

A. Strategi Penataan Kawasan Berdasarkan Elemen Fisik Kota 

1. Peruntukan Lahan 
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a) Mengoptimalkan lahan lahan dengan mengintegrasikan beberapa lahan tersebut sebagai 

pendukung objek wisata cruise yang kompleks dan saling mendukung antara yang satu 

dengan yang lainnya, sehingga muncul suatu hubungan yang kuat sebagai suatu 

kawasan yang kompak. 

b) Kawasan pelabuhan kapal pesiar sebagai pusat kegiatan  untuk menjadikan kawasan 

pariwisata sebagai kawasan yang aktif sehingga mampu menunjukkan karakternya 

sebagai kawasan pariwisata yang terintegritas. 

c) Mempertahankan lahan pertanian dan ruang terbuka hijau dalam rangka pembentukan 

suasana keasrian dusun sebagai kawasan pariwisata. 

2. Tata Bangunan 

a) Menetapkan peraturan mengenai tata guna lahan dengan lebih matang, sehingga 

pembangunan di sekitar kawasan pelabuhan kapal pesiar dapat terkontrol dengan baik 

terutama oleh hadirnya bangunan baru yang ingin menerapkan tren arsitektur, agar tidak 

merusak citra kawasan pariwisata di masa mendatang. 

b) Menciptakan suatu keterkaitan dan unsur pengikat pada setiap bangunan sehingga citra 

kawasan menjadi satu kesatuan yang utuh. 

c) Mengantisipasi perkembangan kawasan di masa mendatang dengan berbagai regulasi 

yang mengikat untuk menjaga nilai konservatif kawasan. 

3. Sirkulasi 

a) Menentukan jalur sirkulasi kawasan Tanah Ampo Tourism Centre yang akan menjadi 

sarana pendukung dari pelabuhan kapal pesiar sehingga tidak mengganggu alur 

sirkulasi kebutuhan pelabuhan kapal pesiar. 

4. Jalur Pejalan Kaki 

a) Mengantisipasi kegiatan kepariwisataan oleh wisatawan yang nantinya ingin meninjau 

lingkungan dusun dengan menyediakan jalur pejalan kaki. 

5. Ruang Terbuka Hijau 

a) Menciptakan ruang hijau pada kawasan untuk menciptakan kualitas visual yang lebih 

baik.  

b) Menciptakan inovasi-inovasi dalam fungsi ataupun jenis-jenis kegiatan yang dapat 

diterapkan pada ruang terbuka hijau sebagai ruang  publik kawasan. 

6. Sistem Petanda 

a) Mengatur sistem petanda yang informative. 

b) Memasukkan unsur seni local pada sistem petanda, sehingga terkesan kontekstual 

dengan bangunan sekitar. 
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c) Menetapkan aturan mengenai papan reklama, agar tidak justru mengganggu kualitas 

visual pada kawasan.  

7. Pendukung Kegiatan 

a) Melestarikan kegiatan produksi kapal nelayan sebagai daya dukung pariwisata dan 

sector ekonomi masyarakat. 

B. Strategi Penataan Berdasarkan Aspek Fungsi, Visual, Sosial Budaya, Kualitas 

Lingkungan, dan Investasi 

1. Aspek Fungsi 

a) Mempertahankan dan mengoptimalkan fungsi pelabuhan kapal pesiar Tanah Ampo 

sebagai fungsi sentral dalam perancangan kawasan. 

2. Aspek Visual 

a) Mempersiapkan visualisasi kawasan kepariwisataan melalui sinkronisasi kawsan 

dengan lingkungan luar sehingga tercipta kondisi berpariwisata yang kondusif. 

b) Penataan elemen utilitas kawasan, seperti saluran drainase, saluran air kotor terpadu. 

3. Aspek Sosial Budaya 

a) Mempertahankan kebudayaan sebagai fondasi yang kokoh dalam pengembangan 

disegala lini di dusun Tanah Ampo. 

b) Menyediakan ruang-ruang yang dapat difungsikan untuk menampung animo 

masyarakat yang ingin berapresiasi dalam rangka mendukung kegiatan kepariwisataan. 

c) Mempertimbangkan aspek keamanan melalui pranata keamanan desa dan aparat 

keamanan dinas. 

d) Seiring dengan berkembangnya kawasan, akan membangkitkan semangat  generasi 

muda dusun Tanah Ampo untuk semakin mengembangkan kawasannya, sehingga akan 

terjadi suatu keberlanjutan. 

4. Aspek Kualitas Lingkungan 

a) Menciptakan sistem pembuangan sampah yang baik untuk memecahkan permasalahan 

sampah pada kawasan. 

b) Mensosialisasikan mengenai bahaya dari sampah kepada mayarakat, untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

c) Menentukan standar kualitas sistem utilitas yang sesuai dengan kondisi dan 

permasalahan yang dihadapi di dusun Tanah Ampo. 

d) Meningkatkan kualitas tata hijau, sehingga memberi citra positif terhadap kawasan. 

5. Aspek Investasi 
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a) Dengan dirancangnya suatu kawasan pariwisata berupa Tanah Ampo Tourism Centre, 

terutama adanya inovasi dan didukung oleh fasilitas yang memadai dan mngetumakan 

kenyamanan bagi semua pihak, diharapkan akan mampu menarik minat investor lebih 

banyak. 

b) Dengan menyediakan akses wisata yang beragam di dalam satu kawasan, akan menarik 

lebih banyak wisatawan baik domestik maupun internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


