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BAB II 

PEMAHAMAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai pemahaman terhadap waterfront, urban desgin¸ 

pariwisata, penyu, tata kelola pantai dan bangunan pelindung pantai serta tinjuan 

fasilitas sejenis yang meliputi Kawasan Pantai Sanur di Denpasar, Turtle 

Conservation and Education Canter (TCEC) di Serangan, dan Kawasan Pantai Lebih 

di Gianyar. Pada bagian akhir akan dipaparkan sebuah spesifikasi umum yang 

meliputi pengertian, fungsi, tujuan, fasilitas dan pelaku kegiatan atau civitas. 

2.1 Pemahaman Waterfront 

2.1.1 Pengertian Waterfront 

 Echols dalam Soesanti (2010:116) menyatakan waterfront merupakan daerah 

tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air atau daerah pelabuhan 

sedangkan Urban waterfront menurut Wrenn dalam Soesanti (2010:116) 

merupakan suatu lingkungan perkotaan yang berada ditepi atau dekat dengan 

wilayah perairan Dari kedua pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa waterfront merupakan suatu daerah atau area yang berada dekat atau 

berbatasan langsung dengan kawasan perairan yang mana area pertemuan tersebut 

terdapat suatu aktivitas. 
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2.1.2 Jenis-Jenis Waterfront 

 Berdasarkan tipologi projeknya Breen dalam Fitrianto (2014:14) membedakan 

waterfront menjadi tiga antaranya konservasi, pembangunan kembali 

(redevelopment), dan mengembangan (development).  

1. Waterfront konservasi adalah penataan waterfront kuno atau lama yang 

ada sampai saat ini dan menjaganya agar tetap ada 

2. Waterfront redevelopment merupakan suatu upaya untuk menghidupkan 

kembali fungsi-fungsi waterfront lama dengan mengubah atau 

membangun kembali fasilitas-fasilitas yang ada tersebut. 

3. Waterfront development merupakan suatau usaha untuk menciptakan 

waterfront yang memenuhi kebutuhan kota saat ini dan masa depan 

dengan cara mereklamasi pantai. 

 Berdasarkan fungsinya, waterfront dapat dibedakan menjadi empat jenis, 

yaitu mixed-used waterfront, recreational waterfront, residental waterfront, dan 

working waterfront Breen dalam Soesanti (2010:116). 

1. Mixed-used waterfront merupakan sebuah kombinasi waterfront yang 

terdiri dari area perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit dan 

tempat-tempat kebudayaan. 

2. Recreational waterfront merupakan sebuah kawasan waterfront yang 

menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, 

arena bermain, tempat pemancingan dan fasilitas untuk kapal pesiar.  

3. Residental waterfront merupakan sebuah kawasan perumahan, hotel, 

apartemen dan lain sebagainya yang dibangun di tepi perairan.  

4. Working waterfront merupakan sebuah tempat untuk industri nelayan, 

kegiatan komersial, reparasi kapal pesiar, industri dan segala sesuatu yang  

berkaitan dengan pelabuhan. 
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2.1.3 Kriteria Waterfront 

Kriteria umum dari perencanaan waterfront adalah Prabudiantoro dalam 

Soesanti (2010:116) 

1. Berlokasi dan berada di tepi suatu wilayah perairan yang besar (laut, 

 danau, sungai, dan lain sebaginya). 

2. Merupakan area pelabuhan, perdagangan, permukiman, atau 

 pariwisata. 

3. Memiliki fungsi-fungsi utama sebagai tempat rekreasi, permukiman 

 atau pelabuhan. 

4. Terdapat pemandangan serta berorientasi ke arah perairan. 

5. Pembangunan arah vertikal-horizontal. 

 

2.1.4 Aspek Perencanaan Waterfront 

Terdapat tiga aspek yang dipergunakan dalam perencanaan sebuah 

waterfront, yaitu aspek arsitektural, aspek keteknikan, aspek sosial budaya. Aspek 

arsitektural berkaitan dengan pembentukan citra (image) dari kawasan waterfront 

dan bagaimana menciptakan kawasan waterfront yang mampu memenuhi nilai-

nilai estetika. Aspek keteknikkan berkaitan dengan perencanaan struktur dan 

teknologi bahan yang dipergunakan dalam perencanaan waterfront yang mampu 

mengatasi kendala-kendala dalam perancangan waterfront seperti stabilitas 

perairan, banjir, korosi, erosi, kondisi alam setempat, dan lain sebagainya. Aspek 

sosial budaya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang 

berada dan di sekitar kawasan waterfront tersebut. 

 

2.1.5 Karakteristik Waterfront 

 Dalam karakteristik waterfront ini akan dibahas mengenai fungsi, pola jalan, 

struktur ruang, pola masa, hubungan air dan daratan, arah orentasi masa, fungsi 

ruang terbuka dan pola skyline. Selain dari pada itu, dalam sebuah area waterfront 

dituntut sebuah keindahan pada fasade bangunan yang akan memberi nilai 
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estetika pada kawasan waterfront. Berikut merupakan ulasan singkat mengenai 

karakteristik tata ruang waterfront. (Siahaan, 2008). 

a. Fungsi kawasan  

 Mengetahui bagaimana hubungan fungsi baru terhadap fungsi lama maka 

fungsi kawasan dalam pembahasan ini dikelompokkan menjadi dua yaitu 

fungsi baru dan fungsi lama. Prinsip dari fungsi kawasan ini yaitu, jika fungsi 

lamanya tidak jelas, maka rancangan fungsinya semakin bebas. Apabila 

fungsi lamanya jelas maka rancangan fungsi barunya pun semakin tidak 

bebas. 

b. Pola Jalan Utama 

 Pola jalan dalam perancangan sebuah waterfront ialah pola jalan yang 

mengikuti pola air yang dapat dijadikan pula sebagai pembatas antara daratan 

dan perairan.  

c. Struktur Ruang 

  Figure of space merupakan struktur ruang yang memiliki kejelasan 

batasan antara daratan dan perairan. Batas antara perairan dan daratan 

merupakan salah satu aspek penting dalam kawasan tepi air. 

d. Pola Massa Bnagunan 

Pola massa bangunan pada kawasan waterfront mengikuti pola dari 

perairan atau pola dari garis pantai yang nantinya dapat membedakan antara 

daratan dengan perairan. 

e. Hubungan Air dan Daratan 

 Hubungan air dan daratan dapat dikelompokkan menjadi empat tipe yaitu : 

1. Air dan darat dibatasi dengan dinding arsitektural. 

2. Air dan dinding dibatasi dengan talut. 

3. Air dan daratan saling menyatu. 

4. Air merupakan dasar daratan. 

 Terdapat dua jenis tipe dalam perancangan sebuah tata ruang waterfront di 

antaranya tipe yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk mecegah 

abrasi dan tipe yang alami dengan fungsi sebagai area renang.  
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f. Arah Orientasi Massa Bangunan 

Orientasi utama dari masa bangunan mengarah ke arah air yang mana 

fasade dari bangunan ini akan memiliki sebuah tata estetika yang baik. Hal 

tersebut dikarenakan bagian tersebut merupakan bagian utama atau bagian 

depan dari bangunan sehingga fasade dibuat semenarik mungkin. Selain dari 

pada itu, terdapat pula orentasi masa bangunan yang mengarah ke arah air dan 

ke arah darat.    

g. Fungsi Ruang Terbuka 

Ruang terbuka ialah sebuah ruang yang difungsikan sebagai tempat 

melakukan kegiatan atau tempat terjadinya interaksi antarmanusia yang 

berorientasi ke arah air.  

h. Pola Skyline Kawasan 

Skyline dibedakan menjadi dua bagian di antaranya skyline yang 

membentuk dinding batas dan skyline yang membentuk celah alur. Tipe 

skyline yang membentuk dinding batas terjadi apa bila peletakan masa 

bangunan cenderung berhimpitan sedangkan tipe skyline yang membentuk 

celah alur terjadi apabila peletakan antarmassa bangunan cenderung 

berjauhan. 

i. Estetika Fasade 

Dalam estetika fasade bangunan pada kawasan tepi air diperlukan adanya 

kontekstual antara bangunan satu dengan yang lainnya maupun kontekstual 

antara bangunan yang terdapat di lingkungan sekitarnya sehingga tercipta 

sebuah keserasian atau keharmonisan tata bangunan dalam area kawasan tepi 

air tersebut.  

 

2.1.6 Tipologi Waterfront 

 Berdasarkan tipe pertemuannya dengan badan air, Breen dalam Fitrianto 

(2014:15) membedakan waterfront menjadi : 



 

 

 
Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Lepang, Kabupaten Klungkung 

13 

1. Waterfront yang terjadi karena pertemuan langsung antara daratan 

dengan badan air berupa tepian sungai. 

2. Waterfront yang terjadi karena pertemuan langsung antara daratan 

dengan badan air berupa pantai dan tepian laut. 

3. Waterfront yang terjadi karena adanya pertemuan langsung antara 

daratan dengan badan air berupa tepian danau yang pada umumnya 

dipergunakan sebagai pembangunan dengan fungsi yang khusus.  

 

2.2 Pemahaman Perancangan Kota (Urban Design) 

 Lingkup dari urban design merupakan bagian dari proses perancangan yang 

berkaitan dengan kualitas fisik lingkungan. Ada delapan elemen dalam menentukan 

urban design, yaitu :   

2.2.1 Tata Guna Lahan 

Tata guna lahan merupakan pengaturan lahan berdasarkan fungsi-fungsi 

dalam suatu wilayah yang dapat memberikan gambaran keseluruhan bagaimana 

daerah-daerah pada satu kawasan berdasarkan fungsinya (Diartika, 2004:29). 

Aspek yang diperhatikan dalam tata guna lahan ialah KDB, KLB, GSB, tinggi 

bangunan, dan lain sebagainya. 

 

2.2.2 Sirkulasi dan Parkir 

Sirkulasi dan parkir merupakan sebuah sistem yang menghubungkan 

berbagai jenis peruntukkan lahan, baik secara makro maupun mikro dengan tiga 

elemen, seperti circulation and parking, pendestian ways, serta activity support 

(Diartika, 2004:37).  Adapun area parkir merupakan sebuah elemen penting yang 

dapat memberi gambaran fisik sebuah kawasan dengan dua jenis parkir, yaitu 

parkir di jalan (on street parkir) dan parkir di luar jalan (off street barking)  baik 

dalam bentuk parkir terbuka maupun gedung parkir.  

 

2.2.3 Tata Bangunan 
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Tata bangunan memiliki tujuan untuk mengelola volume bangunan yang 

sesuai dengan KLB yang telah berlaku serta untuk membedakan jenis aktifitas 

yang akan berlangsung dalam ruang tersebut  (Diartika, 2004:47). Dengan tujuan 

untuk menentukan tata bangunan, bentuk, besaran dan massa bangunan yang 

dapat menampung berbagai aktivitas yang terjadi dalam kawasan tersebut. 

 

2.2.4 Jalur Pejalan Kaki 

Perancangan jalur pejalan kaki yang baik dapat mereduksi ketergantungan 

pada kendaraan di pusat kota, meningkatkan volume pergerakan, meningkatkan 

kualitas lingkungan serta meningkatkan kualitas udara dari polusi yang ada  

(Diartika, 2004:56). Jalur pejalan kaki tidak hanya difungsikan sebagai jalan 

semata akan tetapi dapat difungsikan pula sebagai tempat terjadinya interaksi 

antara manusia, ruang terbuka, tempat untuk bersantai dan bermain. Ada tiga 

jenis jalur pejalan kaki dalam tata ruang terbuka, yaitu jalur pejalan kaki penuh, 

jalur pejalan kaki transit, dan jalur pejalan kaki semi. Adapun beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam merancang jalur pejalan kaki, di antaranya yaitu asal 

dan tujuan pergerakan serta volume pada jam puncak. 

 

2.2.5 Aktivitas Pendukung 

Aktifitas pendukung merupakan penggunaan ruang fisik kawasan untuk 

kegiatan umum yang dapat menghidupkan dan menghubungkan pusat-pusat 

kegiatan yang berada dalam suatu kawasan yang memiliki keterkaitan yang 

sangat kuat dengan jalur pendestrian dan ruang terbuka. Ada empat prinsp dalam 

perancangan aktivitas pendukung di antaranya (Diartika, 2004:65), yaitu sebagai 

berikut : 

1. Koordinasi antara kegiatan dengan lingkungan binaan (ruang-ruang) 

yang dirancang. 

2. Keragaman dan interaksi kegiatan yang dihadirkan dalam ruang. 

3. Bentuk kegiatan yang memperhatikan aspek budaya dan karakter 

lokal. 



 

 

 
Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Lepang, Kabupaten Klungkung 

15 

4. Pengadaan fasilitas lingkungan berupa tempat istirahat dari bahan 

lokal yang memenuhi persyaratan desain. 

 

2.2.6 Ruang Terbuka dan Tata Hijau 

Ruang terbuka hijau merupakan sebuah ruang yang berada dalam sebuah 

kawasan yang terdiri dari elemen hard space dan soft space yang biasanya ada 

didalam ruang terbuka ini akan terjadi sebuah interaksi sosial  (Diartika, 

2004:68). Elemen perancangan ruang terbuka terdiri dari taman, lapangan 

umum, bangku-bangku, perkebunan, air, penerangan jalan, kios-kios, pancuran 

air, patung, petanda, dan fasilitas lalu lintas lainnya. 

 

2.2.7 Preservasi dan Konservasi 

Preservasi adalah pelestarian suatu tempat persis seperti keadaan aslinya 

tanpa adanya perubahan termasuk upaya untuk mencegah kehancuran, 

sedangkan konservasi merupakan suatu upaya untuk memelihara suatu tempat 

sehingga makna dan tempat tersebut dapat dipertahankan (Diartika, 2004:72). 

 

2.2.8 Sistem Penanda 

Tanda menyatakan sebuah tulisan, lambang, gambar, atau bendera yang 

memberi isyarat terhadap seseorang dan memiliki arti atau makna di dalamnya  

(Diartika, 2004:85). Sistem penanda memiliki berbagai fungsi di antaranya 

sebagai petunjuk arah, pengenal, kontrol terhadap lalu lintas, pemberi informasi, 

dan lambang. Sistem penanda merupakan alat komunikasi antara subjek dan 

objek yang dapat memberikan informasi terhadap pengamat.  

 

2.3 Pemahaman Tentang Pariwisata 

2.3.1 Pengembangan Pariwisata 

Swarbrooke dalam Cespratama (2010:1) menyatakan bahwa pengembangan 

pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan 

dalam berbagai sumber daya pariwisata mengintergrasikan segala bentuk aspek di 
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luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan 

kelangsungan pariwisata. Ada beberapa jenis pengembangan pariwisata, yaitu : 

a. Keseluruhan dengan tujuan baru merupakan upaya untuk membangun 

atraksi di situs yang tadinya tidak dipergunakan sebagai area atraksi. 

b. Tujuan baru merupakan suatu uapaya membangun kembali sebuah 

atraksi pada situs yang sebelumnya telah digunakan sebagai objek 

atraksi. 

c. Pengembangan baru secara keseluruhan merupakan suatu upaya 

untuk membangun kembali keseluruhan objek wisata agar lebih 

menarik pengunjung lebih banyak serta agar objek wisata tersebut 

dapat mencapai pasar yang lebih luas 

d. Pengembangan baru pada objek wisata yang bertujuan untuk 

meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya 

pengeluaran sekunder oleh pengunjung. 

e. Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang 

berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang mana kegiatan 

tersebut memerlukan modifkasi bangunan dan elemen struktur. 

 

2.3.2 Pengertian Pariwisata 

Istilah pariwisata berasal dari dua suku kata, "pari-" dan "wisata". "Pari-" 

yang memiliki arti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan "wisata" 

yang berarti perjalanan atau berpergian. Jadi pariwisata merupakan perjalanan 

yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat 

lainnya. Yoeti dalam Warpani (2007:5-6) mengutip definisi tentang  pariwisata 

secara lebih luas dari beberapa ahli di antaranya :  

a. Wahab memandangnya sebagai suatu kegiatan kamanusiaan berupa 

hubungan antarorang baik dari negara yang sama atau antarnegara 

(Warpani, 2007:6). 

b. Schulland mengartikan pariwisata adalah gabungan berbagai kegiatan 

pada umumnya kegiatan pada bidang ekonomi yang secara langsung 
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berkaitan dengan kedatangan, tinggal, dan kegiatan pendatang di 

negara tertentu atau daerah tertentu (Warpani, 2007:6). 

c. Buchli mendefinisikan bahwa pariwisata adalah setiap peralihan yang 

bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang dengan maksud 

memperoleh pelayanan yang diperuntukkan bagi kepariwisataan itu 

oleh lembaga-lembaga yang digunakan untuk maksud tersebut 

(Warpani, 2007:6). 

d. Morgenroth menyebutkan pariwisata sebagai lalu lintas orang-orang 

yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu 

(Warpani, 2007:6). 

e. Gluckmann menyebutkan pariwisata sebagai keseluruhan hubungan 

antara manusia yang hanya berada untuk sementara waktu dalam suatu 

tempat kediaman dan berhubungan dengan manusia-manusia yang 

tinggal di tempat itu (Warpani, 2007:6). 

Dari berbagai kutipan definisi tersebut maka dapat ditarik simpulan bahwa 

pariwisata merupakan sebuah perjalanan seseorang menuju ke tempat lain dan 

tinggal di tempat tersebut untuk sementara waktu. Batasan waktu lebih tegas 

dinyatakan oleh Mcintosh, Goeldner dan Ritchie dalam Warpani (2007:6) bahwa 

pariwisata adalah kegiatan perjalanan seseorang ke dan tinggal di tempat lain di 

luar lingkungan tempat tinggalnya untuk waktu kurang dari satu tahun, terus-

menerus, dengan maksud bersenang-senang, berniaga, dan lain sebagainya. 

 

2.3.3 Objek dan Daya Tarik (Atraksi) Wisata 

Warpani (2007:46) menyatakan daya tarik wisata merupakan segala suatu 

yang dapat dilihat seperti pemandangan alam, objek purbakala, pertunjukan atau 

sesuatu yang dapat dilakukan seperti rekreasi, olahraga, meneliti, atau sesuatu 

yang dapat dibeli seperti barang-barang unik atau cenderamata. Selain dari pada 

itu, daya tarik wisata dapat pula sebagai sesuatu yang dapat dinikmati misalnya 

udara sejuk, pelayanan istimewa, atau sesuatu yang dapat dimakan seperti 

makanan khas daerah atau negara. Jadi daya tarik wisata merupakan segala 
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sesuatu yang dapat menarik minat seseorang atau sekelompok orang untuk 

mengunjungi suatu tempat karena tempat tersebut memiliki keunikan dan daya 

tarik tersendiri seperti lingkungan alam, peninggalan atau tempat bersejarah, dan 

perstiwa-peristiwa tertentu. 

 Selain dari pada itu, daya tarik wisata juga dapat berupa hasil akal budi 

manusia, yaitu pertunjukkan seni-budaya seperti kesenian daerah, adat-istiadat 

daerah yang dapat menjadi daya tarik tambahan yang dapat memperkuat daya 

tarik wisata di tempat tersebut. 

 

2.3.4 Jenis Daya Tarik Wisata 

Sifat khas dari daya tarik wisata ialah hanya dapat "dinikmati" dan 

"dikembangkan" di tempatnya berada, misalnya pemandangan alam yang indah, 

pantai tempat bersnang-senang , sungai, dan hutan. Ada dua jenis daya tarik 

wisata yaitu, diantaranya: (Warpani,  2007:50) 

1. Daya tarik wisata yang mungkin sering dikunjungi secara berulang-

ulang atau dapat menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di 

tempat tersebut, misalnya Pantai Kuta di Bali yang disebut dengan 

daya tarik penahan.  

2. Daya tarik wisata yang hanya dikunjungi sekali saja dengan tujuan 

hanya untuk sekedar ingin tahu, ingin melihat dan lain sebagainya, 

seperti Candi Brobudur di Jawa Tengah yang disebut dengan daya 

tarik penangkap.  

 Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat dengan 

berbagai potensi-potensi yang di miliki di tempat tersebut seperti potensi 

alam, potensi budaya dan potensi manusia. 

a. Potensi Alam 

 Pemandangan alam, flora, dan fauna adalah daya tarik wisata yang 

sangat menarik. Potensi daya tarik wisata alam pada umumnya rawan 

akan pengerusakan. Oleh karena itu, pemanfaatan objek ini harus 

dilakukan atas dasar pelestarian daya tarik wisata, artinya pemanfaatan 
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objek tersebut harus dilakukan berdasarkan wawasan lingkungan yang 

lestari, dijaga keasliannya sebagai sumber daya alam dalam kaitan dengan 

keseluruhan ekosistem agar tetap menjadi daya tarik wisata yang diminati. 

b. Potensi  Budaya 

  Budaya daerah, upacara adat, busana daerah dan kesenian daerah 

adalah potensi-potensi yang dapat menjadi daya tarik wisata bila dikemas 

dan dapat disajikan secara profesional tanpa "merusak" nilai-nilai dan 

norma-norma budaya asli di tempatnya berada.  

c. Potensi Manusia 

Manusia merupakan sebuah objek sekaligus subjek pariwisata. 

Manusia mampu menyajikan sebuah daya tarik wisata berupa pertunjukan 

seni budaya seperti kesenian daerah dan adat-istiadat daerah yang mampu 

menarik minat wisatawan untuk berkunjung. 

 

2.3.5 Sarana dan Prasarana Pariwisata 

Prasarana pariwisata adalah segala sesuatu yang memungkinkan proses 

kegiatan pariwisata dapat berjalan, misalnya: perangkutan, komunikasi, sumber 

energi dan lain sebaginya. Prasarana pariwisata menurut Warpani(2007:98) 

merupakan prasarana umum artinya tidak khusus digunakan oleh tempat 

pariwisata tersebut melainkan dapat juga dipergunakan oleh masyarakat dan 

tempat lain.  Selain prasarana fisik seperti yang disebutkan sebelumnya, ada 

faktor lain yang bersifat kualitatif yang menjadi prasyarat pengembangan 

pariwisata, yakini keamanan. Kondisi keamanan dapat dijabarkan dalam 

prasarana sarana fisik seperti keberadaan aparat keamanan, keberadaan pos jaga 

keamanan, kelengkapan, dan perlengkapan keamanan. 

 Fasilitas dari sarana pariwisata ini haruslah ada, sehingga segala aktivitas 

yang akan dilakukan pada kawasan daya tarik wisata akan berjalan dengan baik. 

Ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata ini juga akan memperkuat daya 

tarik wisata yang bersangkutan. 
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a. Prasarana 

 Kelengkapan prasarana dan sarana adalah faktor penunjang 

perkembangan pariwisata yang secara langsung akan berpengaruh 

terhadap pola pencarian arus wisatawan menuju daya tarik wisata. 

Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana haruslah 

memperhitungkan aspek ekologi dan pelestarian lingkungan serta 

ekosistemnya, agar pemanfaatan objek wisata sebagai daya tarik dapat 

berlangsung secara lestari.  

 Semua prasarana (infrastruktur) harus ditempatkan dengan sangat hati-

hati dan cermat, terutama di lokasi daya tarik wisata. Hal tersebut 

dikarenakan dapat mengganggu mutu tampilan dayak tarik wisata yang 

bersangkutan.  

b. Air Bersih dan Listrik 

 Air dan listrik merupakan sebuah faktor yang sangat penting dan harus 

ada di dalam sebuah daya tarik wisata. Faktanya di dalam suatu kegiatan 

akan memerlukan air dan listrik di dalam menjalankan atau 

mengoperasikan suatu fasilitas agar tetap berjalan secara optimal. 

Sekarang ini sumber air dan energi listrik berasal dari PDAM dan PLN 

yang ada di suatu daerah. Energi tersebut akan dialirkan menuju tempat-

tempat yang ingin diwadahi.  

c. Fasilitas 

 Fasilitas merupakan sebuah penunjang atau pendukung yang dapat 

membuat civitas merasa nyaman di dalam mejalankan aktivitas di suatu 

tempat. Dalam pariwisata, fasilitas tidak dapat dipisahkan antara satu dan 

yang lainnya. Fasilitas tersebut seperti fasilitas rekreasi, fasilitas publik, 

fasilitas servis, fasilitas kesehatan, dan fasilitas penginapan.  

Fasilitas-fasilitas tersebut harus memenuhi syarat kebersihan, 

keamanan, kenyamanan, dan memiliki akses yang tinggi menuju lokasi 

daya tarik wisata tersebut. 
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d. Mode Angkutan 

 Wahab dalam Warpani (2007:111) menyatakan mobil pribadi adalah 

angkutan yang paling populer yang dipergunakan oleh para wisatawan 

karena alasan kenyamanan dan keluwesan atau fleksibilitas. Selain dari 

pada itu, jasa angkutan umum dapat pula dijadikan sebagai salah satu jasa 

moda angkutan wisata yang dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam 

melakukan kunjungan ke tempat-tempat daya tarik wisata. 

e. Penginapaan atau Akomodasi 

 Daya Tarik Wisata dapat dipandang sebagai tempat peralihan (transit) 

datangnya wisatawan menuju lokasi daya tarik wisata. Sebelum 

wisatawan melanjutkan perjalanannya menuju objek wisata sebagai 

destinasi wisata akhir, diperlukan sebuah sarana yang untuk sementara 

dapat menampung wisatawan sepeti hotel, penginapan dan pondok 

wisata. Berikut merupakan beberapa jenis akomodasi yang terdapat 

dalam daya tarik wisata, yaitu sebagai berikut : (Warpani, 2007:112-115) 

1. Hotel merupakan sarana yang amat penting bagi pariwisata 

yang dibutuhkan bagi wisatawan kelas menengah ke atas. 

Fasilitas ini merupakan tempat tinggal sementara bagi 

wisatawan yang dipergunakan untuk beristirahat, makan, 

mandi, dan lain sebagainya. 

2. Penginapan merupakan sebuah akomodasi yang hanya 

menyediakan kamar-kamar untuk disewakan. Fasilitas 

kenyamanan yang disediakan sangat terbatas bahkan 

terkadang tidak menyediakan fasilitas-fasilitas kenyamanan 

tersebut. 

3. Pondok wisata merupakan jenis fasilitas penginapan yang 

langsung menyentuh kepentingan dan kesejahteraan 

masyarakat.  
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f. Bidang Usaha 

 Bidang usaha lain yang dapat melibatkan masyarakat setempat adalah 

usaha perdagangan, usaha kerajinan, jasa pariwisata, perangkutan, rumah 

makan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini masyarakat dapat ikut serta di 

dalam usaha pariwisata sehingga tingkat perekonomian masyarakat 

setempat menjadi lebih baik lagi.  

 Di sinilah peran pemerintah setempat sebagai regulator yang harus 

mampu menerapkan kebijakan yang mengutamakan keterlibatan 

masyarakat lokal dalam bidang pariwisata. 

g. Lembaga Keuangan 

Keberadaan lembaga keuangan sangatlah mempermudah dan memberi 

kenyamanan tersendiri kepada wisatawan yang akan melakukan destinasi 

wisata. Dengan adanya lembaga keuangan seperti bank dan money 

changer, wisatawan akan merasa aman dan nyaman dikarenakan tidak 

perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup besar. 

h. Pusat Perbelanjaan 

 Berbelanja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

pariwisata, bahkan telah menjadi salah satu daya tarik wisata tersendiri 

yang memiliki makna yang cukup besar. Belanja tidak semata-mata 

melayani wisatawan yang sengaja berniat untuk berbelanja, tetapi juga 

melayani semua wisatawan dan masyarakat pada umumnya. Tebaran 

pusat perbelanjaan, akomodasi dan jaringan pelayanan angkutan harus 

menjadi bahan perhitungan dalam menata ruang wilayah sedemikian 

rupa sehingga wisatawan merasa menjadi bagian dari destinasi, bukan 

sekedar sebagai pengunjung semata.  

i. Kesehatan 

 Hal penting lainnya bagi para wisatawan adalah jaminan kesehatan. 

Suatu daya taik wisata harus mempunyai akses yang mudah menuju 
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fasilitas kesehatan, baik untuk pertolongan pertama maupun perawatan 

lanjut ke rumah sakit. 

 Selain jaminan layanan kesehatan dan jaminan keamanan, jaminan 

pertolongan pertama pada kecelakaan pun amat penting artinya terutama 

pada jenis pariwisata yang mengandung resiko. Seperti halnya dengan 

kehadiran pengawas pantai yang selalu siaga mengawasi dan memberi 

pertolongan kepada wisatawan yang melakukan kegiatan yang 

mengandung resiko. 

j. Sarana Pelengkap 

 Selain tergantung pada mutu jasa layanan perangkutan, kegiatan 

kepariwisataan tergantung pula pada mutu jasa layanan komunikasi dan 

informasi. Selain dari pada itu, dengan adanya fasilitas komunikasi yang 

tersedia, para wisatawan akan dapat berhubungan langsung dengan siapa 

pun dan dari mana pun yang dikehendaki.  

 Internet, jaringan telepon, radio, tv, media cetak, dan kantor pos 

adalah fasilitas yang amat penting artinya bagi pengembangan kegiatan 

pariwisata. Keberadaan prasarana komunikasi dapat meningkatkan daya 

tarik wisata yang bersangkutan, karena wisatawan akan merasa tidak 

kehilangan hubungan dengan siapa pun. 

 

2.4 Pemahaman Terhadap Penyu  

2.4.1 Pengertian Penyu 

Penyu adalah salah satu binatang purba yang konon sudah ada sejak 150 juta tahun 

yang lampau. Penyu merupakan perenang yang handal dengan menggerakkan kedua 

kaki depan untuk mengontrol gerakan dan kecepatan, hewan ini bergerak gesit di 

dasar laut juga dengan bantuan kaki belakang sebagai penyeimbang dalam berenang. 

Walau selama bertahun-tahun berkelana di dalam air, hewan kelompok vertebrata, 

kelas reptilia ini tetap harus naik kepermukaan untuk mengambil nafas, hal tersebut 

diakrenakan penyu merupakan hewan yang bernafas dengan paru-paru. (Sumber : 

www.wikipedia.com) 
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2.4.2 Identifikasi Jenis-Jenis Penyu 

A. Penyu abu/penyu lekang (lepidochelys olivacea) 

 

gambar 2.1 penyu abu/penyu lekang 

sumber : pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu 

 

Penyu abu-abu atau penyu lekang bertelur di daerah berpasir dengan jenis 

pasir hitam, memiliki kandungan mineral lebih dari 70%. Panjang kerapas 51-

75 cm berbentuk kubah dengan 5-9 pasang sisik lateral, berwarna abu-abu 

zaitun. Di bagian perut terdapat lubang dengan perut berwarna kuning, 

beratnya mencapai 33-45 kgDalam sarang mencapai 37-38 cm dengan 

diameter 20-21 cm. Selang bertelur per musim penulran mencapai 13-18 hari 

dengan lama bertelur ± 1 jam. Telur berjumlah 105-170 butir, berdiameter 3,2 

-4,8 cm dengan masa pengeraman selama 45-65 hari. Makanan penyu lekang 

bersifat carnivora dengan makanan utama kerang-kerangan dan ikan-ikan 

kecil. Untuk lebih jelasnya karakteristik dari penyu ini dapat dilihat pada tabel 

berikut 

tabel 2.1 : karakteristik habitat penyu lekang 

Ciri-Cir Morfologi Ciri-Ciri Bentuk 

Luar 

Jejak (Track) Kebiasaan 

Bertelur 

Karapas berbetuk 

seperti kubah 

tinggi, terdiri dari 

5 pasang "coastal 

scutes", dimana 

setiap sisi terdiri 

dari 6-9 bagian. 

Bagian pinggir 

karapas lembut. 

Karapas mirip 

dengan penyu hijau 

tetapi bentuknya 

lebih memanjang 

Lebar jejak ± 80 

cm dengan 

bentuk lintasan 

dangkal tanda 

diagonal yang 

dibuat tungkai 

depannya tidak 

simetris 

Bertelur saat 

menjelang malam 

(jam 20.00-

24.00), ditemukan 

secara serentak 

dalam beberapa 

hari Penyu ini 

bertelur di daerah 

tropis berpohon. 
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Karapas berwarna 

hijau gelap dan 

bagian bawah 

berwarna kuning. 

Kepala penyu abu-

abu tergolong 

besar 

sumber : pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu 

 

B. Penyu Hijau (chelonia mydas) 

 

gambar 2.2 penyu hijau 

sumber : pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu 

 

Karakteristik habitat peneluran penyu hijau berada di sepanjang pantai dengan 

pohon hibiscus tiliacus, terminalia catappa dan pandanus tectorius dengan 

jenis pasir yang terdiri dari mineral quartz. Ciri dari penyu hijau terdapat 

sepasang sisik prefrontal pada kepala dengan warna punggung hijau zaitun 

bercorak coklat kemerahan dan hitam. Panjang karapas 80-125 cm berbentuk 

kubah halus dengan sepasang sisik punggung yang tidak saling bertumpu dan 

memiliki 4 sisik konstal, berat penyu hijau mencapai 89-235 kg. Dalam 

sarang mencapai 55-60 cm dengan diameter 23-25 cm, jumlah telur mencapai 

62-152 butir dengan diameter 4-5 cm, menetas dalam waktu 56-77 hari. 

Selang bertelur per musim penulran mencapai 10-17 hari dengan lama 

bertelur ± 2-3 jam. Untuk lebih jelasnya karakteristik dari penyu ini dapat 

dilihat pada tabel berikut 

 

tabel 2.2 : karakteristik habitat penyu hijau 

Ciri-Cir Morfologi Ciri-Ciri Bentuk 

Luar 

Jejak (Track) Kebiasaan Bertelur 

Karapas berbentuk Karapas melebar Lebar jejak ± 100 Mulai matahari 
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oval, berwarna 

kuning keabu-

abuan, tidak 

meruncing di 

punggung dengan 

kepala bundar 

berwarna 

kehitaman 

cm dengan bentuk 

lintasan dan tanda 

diagonal berpola 

simetris yang 

dibuat oleh tungkai 

depannya 

tenggelam dan 

paling banyak 

ditemukan ketika 

suasana gelap 

gulita (jam 21.00-

02.00) 

sumber : pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu 

 

C. Penyu Pipih (natator depressus) 

 

gambar 2.3 penyu pipih 

sumber : pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu 

 

Daerah peneruran dari penyu pipih terdiri dari pasir putih, dimana banyak 

ditemukan "sand dunes" tidak terdapat vegetasi pantai hanya ada rumput-

rumputan dan tanaman perdu. Selang bertelur per musim penulran mencapai 

13-18 hari dengan lama bertelur ± 1-1,5 jam. Dalam sarang mencapai 60-67 

cm dengan diameter mencapai 25-30 cm. Jumlah telur antara 22-76 butur 

dengan diameter 4-5 cm dan menetas setelah 47-58 hari. Panjang tempurung 

88-96 cm, pipih dan halus dengan 4pasang sisik rusuk yang melengkung 

keluar sisi tubuh, warna punggung kelabu, perut krem dan berat mencapai 70-

90 kg. Makanan penyu pipih adalah karnivora yang umumnya pemakan 

hewan berbadan lunak, seperti teripang, karang lunak dan ubur-ubur. Untuk 

lebih jelasnya karakteristik dari penyu ini dapat dilihat pada tabel berikut 

 
tabel 2.3 : karakteristik habitat penyu pipih 

Ciri-Cir Morfologi Ciri-Ciri Bentuk 

Luar 

Jejak (Track) Kebiasaan Bertelur 

Karapas meluas 

berbentuk oval, 

berwarna kuning 

keabu-abuan, tidak 

meruncing di 

Ukuran lebih besar 

dari tukik penyu 

hijau. Karapas 

meluas berbentuk 

oval tidak 

Lebar jejak ± 90 

cm dengan bentuk 

lintasan dan tanda 

diagonal berpola 

simetris yang 

Pada malam hari 

dengan pembuatan 

sarang dilakukan di 

pantai terbuka yang 

luas, di daratan 
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belakang, kepala 

yang kecil dan 

bundar 

meruncing di 

belakang, berwarna 

kuning keabu-

abuan 

dibuat oleh 

tungkai depannya 

atau di pulau-pulau 

besar berhabitat 

karang 

sumber : pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu 

 

D. Penyu Tempayan (caretta caretta)  

 

gambar 2.4 penyu tempayan 

sumber : pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu 

 

Daerah peneluran di pantai berpasir yang terdiri dari butiran berdiameter 

medium dengan material pasir silika. Panjang karapas 81-120 cm, berbentuk 

kubah halus dengan 5-6 sisik lateral berwarna coklat, perut berwarna kuning 

dengan berat mencapai 65-101 kg. Dalam sarang mencapai 29-55 cm dengan 

diameter 18-25 cm, jumlah telur antara 23-109 butir dengan diameter telur 

mencapai 3,4-55 cm yang menetas setelah 49-63 hari. Selang bertelur per 

musim penulran mencapai 13-17 hari dengan lama bertelur ± 1-2 jam. 

Makanan pada saat tukik berupa ubur-ubur, rumput laut, keong dan udang 

sedangkan setelah dewasa hanya memakan daging termasuk ikan-ikan kecil, 

cumi-cumi dan gurita. Untuk lebih jelasnya karakteristik dari penyu ini dapat 

dilihat pada tabel berikut 

 

tabel 2.4 : karakteristik habitat penyu tempayan 

Ciri-Cir Morfologi Ciri-Ciri Bentuk 

Luar 

Jejak (Track) Kebiasaan Bertelur 

Bentuk 

memanjang, 

meruncing di 

bagian belakang, 

kepala berbentuk 

"trangular" hampir 

Warna kecoklatan, 

mempunyai lateral 

scute 5 pasang 

Lebar jejak ± 90-

100 cm, 

lintasannya jelas 

tetapi dalam dan 

tanda diagonalnya 

yang berpola 

Pada malam hari 

dengan pembuatan 

sarang pada 

umumnya 

dilakukan di pantai 

pada daratan pulau 
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seluruhnya 

berwarna cokat 

kemerah-merahan 

dibuat oleh kaki 

depannya 

besar 

sumber : pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu 

 

E. Penyu Sisik (eretmochelys imbricata) 

 

gambar 2.5 penyu sisik 

sumber : pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu 

 

Daerah peneluran penyu sisik terdiri dari butiran pasir koral hasil hempasan 

ombak/gelombang, warna pasir putih atau kekuningan. Panjang karapas 75-95 

cm mempunyai sisik dan bagian karapas yang tumbuh saling tindih mirip 

susunan genteng. Kepalaberukuran sedang, mempunyai paruh runcing, 

mempunyai dua sisik, tetapi melegkung pada bagian ujung perut berwarna 

krem kadang-kadang dengan beberapa corak hitam dengan berat mencapai 38-

70 kg. Jumlah telur mencapai 89-190 butir dengan diameter 3-4 cm yang 

menetas dalam waktu 47-75 hari, dalam sarang mencapai 35-42 cm dengan 

diameter arang 18-22 cm. Makanan penyu sisik adalah spong, rumput laut, 

alga karang lunak dan kerang-kerangan. Selang bertelur per musim penulran 

mencapai 13-15 hari dengan lama bertelur ± 2-1,5 jam. Untuk lebih jelasnya 

karakteristik dari penyu ini dapat dilihat pada tabel berikut 

 

tabel 2.5 : karakteristik habitat penyu sisik 

Ciri-Cir Morfologi Ciri-Ciri Bentuk 

Luar 

Jejak (Track) Kebiasaan Bertelur 

Bentuk karapas 

seperti jantung, 

meruncing di 

punggung, 

kepalanya sempit 

serta karapasnya 

Memiliki 4 pasang 

sisik lateral :lateral 

scute", karapas 

berbentuk genteng 

Lebar jejak ± 75-

80 cm dengan 

lintasan sangat 

dalam dengan 

bentuk tanda 

diagonal yang 

Waktu peneluran 

tidak dapat diduga, 

kadang waktu 

malam hari dan 

siang hari. Tempat 

bertelur berada di 
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berwarna coklat 

dengan beberapa 

variasti terang 

mengkilat 

simetris pasir koral atau 

pasir granit. 

Kedalaman sarang 

paling dangkal 

dibandingkan 

dengan sarang 

penyu jenis lainnya 

sumber : pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu 

 

F. Penyu Belimbing (dermochelyidae coriacea) 

 

gambar 2.6 penyu belimbing 

sumber : pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu 

 

Penyu belimbing seringkali menyukai habitat peneluran penyu hijau. Untuk 

membedakannya dapat dilihat dari jarak antara sarang asli dan sarang palsu 

yang dibuat penyu. Apabila jarak antara sarang asli dengan sarang palsu 

sekitar 1-2 meter, maka tempat tersebut habitat peneluran penyu hijau 

sedangkan penyu belimbing membuat jarak lebih dari 2 meter bahkan 

mencapai 5 meter antara sarang asli dengan sarang yang palsu. Selang bertelur 

per musim penulran mencapai 9-10 hari dengan lama bertelur ± 1,5 jam. 

Dalam dari sarang penyu belimbing mencapai >100 cm dengan diameter 30-

35 cm dengan jumlah telur antara60-129 butir. Penyu belimbing memiliki 

kulit cangkang berwarna gelap dengan bintik-bintik putih yang tidak sekeras 

penyu lain, sirip depannya panjang dengan ukuran penyu mencapai 180 cm 

dan berat 500 kg. Makanan dari penyu jenis ini berupa ubur-ubur dan cumi-

cumi. Untuk lebih jelasnya karakteristik dari penyu ini dapat dilihat pada tabel 

berikut 

tabel 2.6 : karakteristik habitat penyu belimbing 

Ciri-Cir Morfologi Ciri-Ciri Bentuk Jejak (Track) Kebiasaan Bertelur 
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Luar 

Punggung 

memanjang 

berbentuk buah 

belimbing, 

kepalanya sedang 

serta membudar, 

kaki depan panjang 

dengan punggung 

berwarna hitam 

hampir seluruhnya 

disertai bintik-

bintik putih 

Karapas berbentuk 

buah belimbing 

dan berwarna 

hitam 

Lebar jejak ± 150-

200 cm, lintasan 

sangat dalam 

dengan bentuk 

tanda diagonal 

yang simetris 

Menjelang pukul 

20.00-03.00. 

Bertelur di daerah 

tropis dengan 

pantai yang luas 

dan panjang. 

sumber : pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu 

 

2.4.3 Kriteria Penetasan Telur Penyu 

Didalam penetasan sebuah telur penyu akan dipengaruhi oleh suhu dimana suhu 

ini akan mempengaruhi embrio pada telur penyu. Embrio akan tumbuh secara optimal 

pada kisaran suhu antara 24º-33ºC, dan akan mati apabila di luar kisaran suhu 

tersebut. Adapun kondisi lingkungan yang akan mempengaruhi pertumbuhan embrio 

sampai dengan penetasan, antara lain, (Dermawan, 2009) : 

A. Suhu pasir 

Semakain tinggi suhu pasir, maka telur akan lebih cepat menetas, Jika telur 

berada pada suhu pasir 32ºC, maka telur akan menetas dalam waktu 50 hari 

sedangkan jika telur berada pada suhu 24ºC, maka telur akan menetas dalam 

waktu lebih dari 80 hari. 

B. Kandungan air dalam pasir 

Diameter telur sangat di pengaruhi oleh kandungan air dalam pasir. Semakin 

banyak penyerapan air oleh telur dari pasir akan menyebabkan pertumbuhan 

embrio makin besar yang berakibat pada diameter telur yang bertambah besar. 

Sebaliknya, pasir yang kering akan menyerap air daritelur karena kandungan 

garam dalam pasir lebih tinggi, hal ini mengakibatkan embrio dalam 

telurtidak akan berkembang dan mati. 

C. Kandungan oksigen 
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Oksigen sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan embrio. Air hujan yang 

menyerap ke dalam sarang dapat menghalangi penyerapan oksigen oleh telur 

yang mengakibatkan embrio akan mati. 

2.4.4 Permasalahan Penyu 

Keberadaan penyu, baik di dalam perairan maupun saat bertelur ketika menuju 

daerah peneluran banyak mendapatkan gangguan yang menjadi ancaman bagi 

kehidupannya. Permasalahan-permasalahan yang dapat mengancam kehidupan penyu 

secara umum dapat digolongkan menjadi ancaman alami dan ancaman karena 

perbuatan manusia, (Dermawan, 2009). 

 Gangguan atau ancaman alami yang setiap saat dapat mengganggu kehidupan 

penyu antara lain : 

A. Pemangsaan tukik, baik tukik yang baru keluar dari sarang seperti babi hutan, 

anjing liar, biawak dan burung elang maupun terhadap tukik yang berada di 

laut seperti ikan cucut. 

B. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus atau karena pencemaran 

lingkungan dan perairan. 

C. Perubahan iklim yang menyebabkan permukaan air laut naik dan banyak 

terjad erosi pantai, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap berubahnya 

daya tetas dan keseimbangan rasio kelamin tukik. 

 Sedangkan gangguan atau ancaman karena perbuatan manusia yang setiap 

saat dapat mengganggu kehidupan penyu antara lain : 

A. Tertangkapnya penyu karena aktvitas perikanan, baik disengaja maupun tidak 

disengaja dengan berbagai alat tangkap seperti tombak, jaring insang, rawai 

panjang dan pukat. 

B. Penangkapan penyu dewasa untuk dimanfaatkan daging, cangkang dan 

tulangnya. 

C. Pengambilan telur-telur penyu yang dimanfaatkan sebagai sumber protein. 

D. Aktivitas pembangunan di wilayah pesisir yang dapat merusak habitat penyu 

untuk bertelur seperti penambangan pasir, pembangunan pelabuhan dan 
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bandara, pembangunan sarana-prasarana wisata pantai dan pembangunan 

dinding atau tanggul pantai. 

 

2.4.5 Upaya Pengelolaan Secara Teknis 

1. Teknis Penetasan Telur Penyu 

Terdapat dua teknis didalam penetasan telur diantaranya penetasan telur 

secara semi permanen dan permanen. Teknis penetasan secara semi permanen 

ialah teknis yang membuat tukik yang lahir agar secara langsung menuju ke 

laut tanpa campur tangan manusia dengan tujuan, agar pada usia 6-10 tahun 

kemudian, tukik yang sudah dewasa secara naluri akan bertelur secara 

permanen di sepanjang pantai tersebut.  

 Teknis penetasan secara permanen akan dibuatkan sebuah 

penangkaran agar tukik yang baru menetas dapat direhabilitasi pada bak-bak 

penampungan, kemudian setelah berumur 3-5 bulan tukik akan siap 

dilepaskan ke alam bebas. Berikut merupakan teknis didalam penetasan telur 

penyu, (Dermawan, 2009) : 

a) Teknis Penetasan Telur Penyu Secara Alami 

1) Sarang diberi pagardan lebel yang menjelasakn nomer sarang, 

jenis penu dan tanggal bertelur. 

2) Sarang diawasi secara rutin hingga telur menetas. 

3) Tukik langsung dilepas ke laut pada saat malam hari hingga 

menjelang subuh. 

b) Teknis Penetasan Telur Penyu Semi Alami 

1) Telur penyu di pindahkan ke lokasi penetasan semi alami. 

2) Lama penetasan ± 45-50 hari. 

3) Tukik dapat dilepaskan langsung ke laut atau dipelihara selama 3 

bulan di dalam bak pembesaran dengan tujuan untuk memperbesar 

peluang hidup tukik. 
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4) Untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan wisata, tukik 

disisihkan sebagain ke bak pemeliharaan dan pembesaran atau ke 

bak rehabilitasi jika tukik dalam keadaan tidak sehat yang 

selanjutnya untuk dibesarkan. 

Lokasi penetasan telur penyu secarasemi alamiberada pada daerah supratidal, 

yaitu daerah dimana sudah tidak ada pengaruh pasang tertinggi. Pada lokasi 

tersebut, dapat dibuat beberapa lubang-lubang telur penyu buatan sebagai 

tempat penetasan telur semi alami. Kawasan tersebut dapat diberi pagae pada 

sekelilingnya, baik pagar permanen maupun semi permanen, dan dapat juga 

dikelilingi dengan pohon. Gambaran lokasi penetasan telur secara alami dapat 

dilihat pada gambar 2.7. 

 

 

gambar 2.7 lokasi penetasan telur secara alami 

sumber : pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu 

 

2. Pemindahan Telur 

Relokasi atau pemindahan telur dilakukan dari penetasan alami ke penetasan 

semi alami. Pemindahan telur dilakukan seteah induk penyu kembali ke laut. 

Pemindahan telur penyu dari sarang alami ke sarang semi alami harus 

dilakukan dengan hati-hati karena sedikit kesalahan dalam prosedur akan 

menyebabkan gagalnya penetasan. Cara-cara pemindahan telur penyu ke 

penetasan semi alami adalah sebagai berikut, (Dermawan, 2009) : 
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a) Pembersihan pantai atau lokasi penetasan telur. 

b) Membran atau selaput embrio telur penyu sangat mudah robek jika 

telur penyu dirotasi atau mengalami guncangan. Oleh karena itu 

sebelum pemindahan telur penyu, telur haruslah ditandai dibagian 

atasnya kecuali pemindahan telur dilakukan sebelum 2 jam setelah 

induk penyu bertelur. 

c) Telur penyu dipidahkan mempergunakan ember secara hati-hati. 

d) Telur penyu tidak boleh dicuci dan harus ditempatkan atau ditanam 

segera dengan kedalaman yang sama dengan kondisi sarang aslinya, 

biasanya sekitar 60-100 cm. 

e) Ukuran dan bentuk lubang juga harus dibuat menyerupai ukuran dan 

bentuk sarang aslinya. Ukuran diameter mulut sarang penyu biasanya 

sekitar 20 cm. 

f) Jarak penanaman sarang telur satu dengan yang lainnya sebaiknya 

diatur. 

g) Ketika ditanam, telur penyu ditutupi dengan pasir lembab. 

h) Peletakkan telur penyu ke sarang penetasan semi alami harus 

dilakukan dengan hati-hati, dengan posisi telur penyu yaitu pada 

bagian atas dan bawah telur harus tepat. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kegagalan penetasan telur penyu. 

3. Pembesaran Tukik 

Pembesaran tukik yang dilakukan didalam bak pembesran haruslah 

mendapatkan perilaku-perilaku khusus didalam pemeliharaannya seperti 

kolam-kolam pemeliharaan harus berisi air laut yang mengalir, pemberian 

makan yang sesuai dengan tahapan, dan air dalam kolam harus bebas dari 

penyakit, polusi, dan kotoran-kotoran ataupun bahan kimia yang 

membahayakan. Adapun langkah-langkah dalam pembesaran tukik adalah 

sebagai berikut, (Dermawan, 2009) : 

a) Setelah telur penyu menetas, pindahkan tukik-tukik tersebut ke dalam 

bak pemeliharaan. Bak pemeliharaan dapat berbentuk lingkaran atau 
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persegi dengan bahan terbuat dari fiber atau keramik. Ketinggian air 

dalam bak pemeliharaan dibuat berkisar antara 5-10 cm, mengingat 

tukik yang baru menetas tidak mampu menyelam. Gambaran bak 

pembesaran dapat dilihat pada gambar 2.8. 

 

gambar 2.8 bak pembesaran 

sumber : pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu 

 

b) Suhu air yang cocok untuk tukik adalah sekitar 26ºC. 

c) Selama pemeliharaan tukik diberi makan secara rutin dan jika ada 

yang sakit dipisahkan agar tidak menular kepada tukuk yang lain. 

d) Tukik-tukik di dalam bak pemeliharaan seringkali saling gigit antara 

satu dengan yang lainnya sehingga tukik menjadi terluka.  

e) Pindahkan tukik yang terluka ke bak tersendiri dan bersihkan tukik 

yang terluka tersebut mempergunakan larutan KMnO4 (kalium 

permanganat) 

4. Penanggulanagn parasit dan penyakit 

Penyakit yang dapat menyerang tubuh penyu antara lain, (Dermawan, 2009) : 

a) Jenis-jenis teritip yang melekat mulai dari "flipper", leher, karapas dan 

plastron. 

b) Penyakit tumor, parasit pada bagian-bagian tubuhnya seperti lumut 

dan jamur dan abnormalitas. 

Selain itu, penyakit pada penyu dapat juga ditimbulkan karena sistem 

pemeliharaan penyu yang tidak memenuhi syarat ekologis seperti pergantian 

air secara tidak bertahap atau terus menerus yang mengakibatkan lingkungan 
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perairan menjadi tidak sehat sehingga mudah menimbulkan penyakit. 

Beberapa langkah penanggulangan yang harus dilakukan dalam upaya 

penanggulanagn penyakit penyu anatar alin : 

a) Melakukan karantina terhadap penyu-penyu yang berpenyakit, baik 

yang dewasa maupun tukik, agar tidak menular kepada penyu-penyu 

yang lain. 

b) Pemberian obat secara rutin kepada penyu-penyu yang berpenyakit 

hingga sehat kembali. 

c) Pemberian pakan yang cukup, sehat dan bergizi bagi tukik. 

5. Penelitian 

Beberapa jenis penelitian yang dilakukan dalam rangka mendukung 

keberhasilan pengelolaan konservasi penyu secara berkelanjutan diantaranya, 

(Dermawan, 2009) : 

a) Kajian tentang status populasi penyu, baik jenis maupun jumlahnya 

yang ada di Indonesia. 

b) Kajian tentang hubungan antara jenis penyu dengan berbagai ciri fisik 

penyu, seperti ciri track penyu, telur penyu, dan kedalaman lubang 

telur penyu. 

c) Kajian tentang genetika penyu, baik penyu dewasa maupun tukik. 

d) Kajian tentang pengaruh suhu terhadap rasio kehamilan penyu. 

e) Kajian tentang pengaruh suhu dan cahaya terhadap tingkah laku 

bertelur penyu dan terhadap keberhasilan penetasan telur penyu. 

f) Kajian terhadap penetasan dan hatchery terhadap anak penyu. 

g) Kajian tentang pola migrasi penyu dengan menggunakan alat bantu 

satelit. 

h) Kajian tentang jenis makanan yang tepat untuk pertumbuhan penyu 

dan ketahanan penyu terhadap penyakit. 

6. Pelepasan Tukik 

Pelepasan yang dimaksud adalah pelepasan tukik ke laut yang merupakan 

hasil pemeliharaan yang dilakukan dalam bak-bak penampungan. Tukik ini 
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berasal dari penetasan alami maupun dari penetasan buatan. Tujuan dari 

pelepasan adalah untuk menambah populasi penyu di laut yang mana 

pelepasan tukik ini dilakukan pada malam hari antara pukul 19.00-05.30. Hal 

ini dimaksudkan untuk menjaga agar tukik tidak mudah dimangsa oleh 

predator penyu, (Dermawan, 2009). 

7. Teknis Penandaan (tagging) 

Pemberian tanda (tagging) dilakukan terutama pada penyu dewasa yang 

bertelur. Pemberian tanda ini tidak boleh mengakibatkan penyu mati atau 

berubah tingkah lakunya. Pemberian tanda (tagging) dapat dilakukan pada 

kaki depan atau karapas bagian bawah yang diikat dengan tali senar halus. 

Pemberian tanda dibagian kaki depan dimaksudkan agar tidak mengganggu 

aktivitas penyu saat menggali sarang ketika bertelur. Tujuan pemberian 

tandan (tagging) pada penyu adalah untuk mengetahui frekuensi peneluran 

penyu, daerah ruanya penyu, pertumbuhan penyu di alam, interval atau jarak 

pada musim bertelur dan jumlah populasi induk di pantai peneluran, 

(Dermawan, 2009).  

8. Pendidikan Konservasi 

Konservasi penyu merupakan upaya yang sangat penting untuk menjamin 

keberlangsungan populasi penyu tersebut. Untuk itu mutlak diperlukan 

pendidikan tentang kaidah-kaidah konservasi populasi penyu. Langkah-

langkah yang dianggap penting dalam melaksanakan pendidikan konservasi 

penyu antara lain sebagai berikut, (Dermawan, 2009) : 

a) Memberikan pendidikan mengenai siklus dan populasi penyu kepada 

semua lapisan masyarakat mulai rumah tangga sampai seterusnya, 

mencakup taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi 

b) Membuat lembaran leafles, leafles  dibuat dalam bentuk yang menarik 

dan mudah untuk mengerti yang bertujuan untuk pencerahan 

masyarakat. 

2.5 Tata Kelola Pantai 
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Pengelolaan sebuah kawasan pantai haruslah memperhatikan empat aspek di 

dalam pelaksanaannya, yaitu aspek masyarakat, aspek sosial budaya, aspek 

lingkungan dan aspek terhadap kepuasan pengunjung. Keempat aspek tersebut 

haruslah terpenuhi di dalam sebuah perencanaan kawasan khususnya di dalam 

perencanaan kawasan pantai sehingga kawasan tersebut dapat berjalan secara 

optimal, (Fabianto,2014). 

a. Aspek masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kawasan pantai sangatlah 

penting. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lokal tentunya lebih mengetahui 

persoalan dan dampak yang akan terjadi pada kawasan tersebut, baik itu berupa 

dampak positif maupun dampak negatif. 

b. Aspek sosial budaya 

Budaya yang dimaksud ialah upaya untuk membangun dan mempertahankan 

bangunan tradisional dan peninggalan budaya di daerah wisata. Adapun aspek 

sosial yang dimaksud disini adalah upaya dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat setempat melalui usaha-usaha pariwisata. 

c. Aspek lingkungan 

Dalam aspek lingkungan hal yang perlu diperhatikan ialah kebersihan dari 

kawasan pantai tersebut. Lingkungan yang bersih akan membuat pengunjung 

merasa nyaman dalam melaksanakan aktivitas di kawasan tersebut. Selain dari 

pada itu, dampak dari limbah-limbah yang dihasilkan haruslah diperhatikan dan 

sedapat mungkin diolah dengan baik atau didaur ulang. 

d. Aspek kepuasan terhadap pengunjung 

Kepuasan pengujung adalah keinginan dari perancangan kawasan pariwisata ini. 

Selain kepuasan terhadap fasilitas rekreasi dan fasilitas pendukung lainnya 

kepuasan terhadap keamanan dan lingkungan sangatlah penting. Dengan adanya 

petugas keamanan yang memantau kawasan maka pengujung akan merasa aman 

saat menjalankan aktivitas. Selain dari pada itu, untuk memudahkan dalam 

pengelolaan lingkungan dan agar lingkungan tetap terjaga dengan baik, maka 

pada tiap kawasan pariwisata akan disediakan petugas kebersihan. 
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2.6 Perencanaan Bangunan Pantai 

A. Revetment 

Menurut Triatmodjo (2011:112), revetment  adalah bangunan yang dibangun 

pada garis pantai dan digunakan untuk melindungi pantai dari serangan gelombang 

dan hempasan gelombang (overtopping) ke darat Revetment mempunyai sisi miring 

dan terbuat dari tumpukan batu atau bronjong, sehingga lebih fleksibel dan dapat 

menyesuaikan diri terhadap gerusan di kaki bangunan.  

Bangunan ini terdiri dari lapis lindung, lapis filter dan pelindung kaki. Lapis 

lindung berupa batu atau beton dengan bentuk tertentu yang mampu menahan 

serangan gelombang. Filter berfungsi untuk menahan butiran pasir dan tanah agar 

tidak keluar dan memungkinkan air bisa mengalir melintasinya. Pelindung kaki 

diperlukan untuk memberikan stabilitas terhadap gerusan pada dasar bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Groin 

Groin menurut Triatmodjo (2011:119), adalah bangunan pelindung pantai yang 

biasanya dibuat tegak lurus garis pantai dan berfungsi untuk menahan transpr 

sedimen sepanjang pantai, sehingga dapat mengurangi atau menghentikan erosi 

yang terjadi. Terdapat beberapa type groin diantaranya type I, type L dan type T. 

Groin dengan type I dapat menahan angkutan sedimen sepanjang pantai dan 

 

gambar 2.9 Revetment 

sumber : http://evidence.environment-agency.gov.uk 
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mengendapkannya di sisi hulu bangunan. Adapun groin dengan type L dan T dapat 

menahan sedimen tidak bergerak kearah laut serta dapat menahan energi gelombang 

yang menuju pantai sehingga perairan di belakangnya menjadi tenang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Studi Banding Terhadap Fasilitas Sejenis 

2.7.1 Kawasan Pantai Sanur 

A. Kawasan Pantai Sanur 

Kawasan Sanur merupakan sebuah kawasan mixed-used waterfront yang 

difungsikan sebagai salah satu tempat daya darik wisata. Pada kawasan ini terdapat 

fasilitas restoran, pasar, kelinik, perumahan, hotel, dan perkantoran. Jalan utama 

pada kawasan waterfront ini mengikuti pola air dan struktur ruang yang 

dipergunakan, yaitu figure of space dimana dengan mempergunakan pola dan 

struktur ruang ini akan membuat kejelasan antara batas air dan daratan. Selain dari 

pada itu, pola massa bangunan pada kawasan ini meyesuaikan dengan pola perairan 

atau garis pantai di mana massa-massa bangunan saling berhimpitan sehingga pola 

masa pada kawasan ini sangat terlihat jelas. Pada Kawasan ini juga terdapat area 

yang difungsikan sebagai tempat untuk berenang yang dibatasi dengan bendera 

pembatas yang menujukkan batas dari area renang tersebut. Selain dari pada itu, 

pada beberapa bagian garis pantai ini telah dibangun revetmen yang difungsikan 

sebagai pelindung pantai dari serangan gelombang dan limpasan gelombang (over 

topping) ke darat. Selain sebagai perlindungan, revetment ini juga difungsikan 

masyarakat sebagai tempat untuk bersantai, memancing, dan lain sebagainya. 

gambar 2.10 Groin 

sumber : http://evidence.environment-agency.gov.uk 
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Orientasi bangunan pada kawasan ini mengarah ke arah air dan ke arah darat, 

kedua arah tersebut dapat dilihat dari area pantai dan area jalan utama pada 

Kawasan Sanur ini. Pada dasarnya air merupakan arah utama dari orientasi massa 

bangunan, sehingga dinding yang mengarah ke arah air akan memiliki nilai estetika 

yang sangat tinggi. Fasade yang ditampilkan pada bangunan ini mengambil bentuk 

fasade arsitektur tradisonal Bali dengan beberapa sentuhan modern didalamnya 

sehingga fasade dari bangunan pada kawasan ini mengambil konsep neo 

vernacular. Ruang terbuka pada kawasan ini difungsikan sebagai jalur pendestrian 

yang dikhususkan bagi pejalan kaki dan tidak diperuntukkan bagi kendaraan. 

 

B. Fasilitas-Fasilitas pada Kawasan Pantai Sanur 

1. Rumah Makan 

Pada Kawasan Sanur ini terdapat berbagai jenis rumah makan seperti 

restoran, warung makan, cafe and bar dan lain sebagainya. Gambar mengenai 

fasilitas makanan dapat dilihat pada gambar 2.12. 

2. Mede Angkutan 

Mode angkutan pada kawasan ini berupa taxi, angkutan antarkota atau 

daerah, penyewaan sepeda, dan untuk fasilitas penyebrangan pulau terdapat 

sebuah area penyewaan both. Gambar mengenai mode angkutan dapat dilihat 

pada gambar 2.13. 

3. Air Besih dan Listik 

Air bersih dan listrik pada kawasan ini besumber dari PDAM dan PLN 

4. Penginapan atau Akomodasi 

Pada kawasan ini terdapat berbagai jenis penginapan dimulai dari hotel, 

villa, perumahan, dan pondok wisata. Gambar mengenai fasilitas akomodasi 

dapat dilihat pada gambar 2.14. 

5. Lembaga Keuangan 

Terdapat fasilitas money canger dan bank yang tersebar pada kawasan 

Sanur ini. Gambar mengenai lembaga keuangan dapat dilihat pada gambar 

2.15.  
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6. Area Perbelanjaan 

Ada berbagai jenis pusat perbelanjaan pada kawasan ini, seperti Hardys, 

Indomart, CK, souvenir shop dan pedagang kaki lima. Gambar mengenai area 

perbelanjaan dapat dilihat pada gambar 2.16. 

 

7. Kesehatan 

Dalam bidang kesehatan sendiri terdapat klinik atau puskesmas 

8. Sarana Pelengkap 

Sarana pelengkap yang disediakan pada kawasan ini biasanya disediakan 

langsung oleh pihak hotel, restoran dan lain sebagainya sarana pelengkap 

tersebut, seperti wifi hotspot. 

9. Parkir 

Parkir pada kawasan ini dibagi menjadi dua yaitu parkir khusus untuk mobil 

dan untuk sepeda motor. Gambar mengenai area parkir dapat dilihat pada 

gambar 2.17. 

10. Tempat Rekreasi 

Kawasan ini menyediakan area rekreasi berupa area untuk berenang, 

bersantai, joging track, piknik, memancing, dan lain sebagainya. Gambar 

mengenai area rekreasi dapat dilihat pada gambar 2.18. 
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C. Struktur Organisasi Pengelola Pantai Sanur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELINDUNG 

Bendesa Pekraman Sanur 

Badan Pengawas 

Kepala BUMNAS 

Unit 

Parkir 

Unit 

Ticketing 

Unit 

Pedagang 

Unit 

Wantilan 

gambar 2.19 struktur organisasi pengelolaan Pantai Sanur 

Sumber : BUMNAS Sanur, 2015. 
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2.7.2 Turtle Conservation and Education Canter (TCEC) di Serangan  

A. Turtle Conservation and Education Canter (TCEC) 

Turtle Conservation adn Education Canter (TCEC) merupakan sebuah tempat 

konservasi penyu dan edukasi bagi wisatawan lokal maupun wisatawan 

mancanegara. Pada TECE ini telur penyu akan ditetaskan yang selanjutnya akan 

dilepaskan ke laut lepas. TECE ini berlokasi di daerah Serangan yang dapat diakses 

dari Jalan Baypas Ngurah Rai. Ada tiga jenis penyu yang dibiakkan di TCEC ini, 

yaitu penyu jenis sisik, lekang, dan hijau 

 

B. Fasilitas Pada TCEC 

1. Bak Penampungan Air Laut 

Bak ini difungsikan sebagai penampung air laut yang akan dialirkan ke 

kolam-kolam penyu yang terdapat di TCEC. Gambar mengenai bak 

penampungan air laut dapat dilihat pada gambar 2.21. 

2. Souvenir Shop 

Souvenir shop ini berada di area kolam pembesaran dan menjual beberapa 

jenis cindramata seperti pahatan patung penyu dan lain sebagainya. Gambar 

mengenai souvenir shop dapat dilihat pada gambar 2.22. 

3. Kantor 

Sama halnya seperti sovenir shop, kantor pengelola CTEC ini berada di area 

kolam pembesaran dan bersebelahan dengan sovenir shop. Gambar mengenai 

kantor pengelola dapat dilihat pada gambar 2.23. 

4. Kolam Pembesaran 

Pada area ini terjadi proses pembesaran penyu. Ada beberapa tipe kolam 

pada area ini, yaitu kolam pembesaran usia satau minggu, kolam pembesaran 
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usia dua hingga tiga minggu, kolam pembesaran usia satu bulan, dan kolam 

pembesaran usia empat bulan. Gambar mengenai kolam pembesaran dapat 

dilihat pada gambar 2.24. 

 

 

5. Toilet 

Dulunya toilet ini berada di sebelah kantin akan tetapi sekarang akan 

dipindahkan ke dalam area konservasi yang berdekatan dengan kolam 

pembesaran dan kolam kura-kura. 

6. Kolam Kura-kura 

Kolam ini dikhususkan bagi kura-kura, dalamnya hanya terdapat kolam kecil 

dan pasir pantai. Gambar mengenai kolam kura-kura dapat dilihat pada gambar 

2.25. 

7. Kantin 

  Kantin pada TCEC berada diluar konservasi penyu dengan dimensi kantin 

relatif kecil hanya terdapat satu penjual dan dua buah meja panjang di dalam 

kantin tersebut. Gambar mengenai kantin TCEC dapat dilihat pada gambar 2.26. 

8. Aula 

Aula ini difungsikan sebagai tempat pertemuan dan pengarahan kepada 

pengujung yang akan melakukan pelepasan penyu di bibir pantai. Gambar 

mengenai aula TCEC dapat dilihat pada gambar 2.27. 

9. Kolam Perawatan 

Kolam ini dikhususkan bagi penyu sitaan, terdampar dan sakit. Lama 

perawatan penyu ini tergantung dari jenis sakitnya, paling cepat sekitar dua 

hingga tiga minggu perawatan. Gambar mengenai kolam perawatan dapat 

dilihat pada gambar 2.28.  

10. Bak Penetasan 

Pada bak ini terjadi proses penetasan telur penyu. Telur penyu ditanam pada 

tumpukan pasir selama 45-50 hari. Gambar mengenai bak penetasan dapat 

dilihat pada gambar 2.29. 
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11. Parkir 

Area parkir TCEC dibagi menjadi dua yaitu parkir untuk mobil dan parkir 

untuk motor tetapi area parkir ini relatif kecil hanya berkapsitas ± 6 mobil dan ± 

20 motor. Gambar mengenai lahan parkir TCEC dapat dilihat pada gambar 

2.30. 
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C. Struktur Organisasi TCEC 
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SEKETARIS 

UNIT 

KONSERVASI 

UNIT 

EDUKASI 

BENDAHARA 

UNIT 

SOVENIT 

WAKER DAN 

KEBERSIHAN 

gambar 2.31 struktur organisasi TCEC 

sumber : Turtle Conservation adn Education Canter,2015 
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GAMBAR LEBIH 
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2.7.4 Simpulan Terhadap Kajian Proyek Sejenis 

Berdasarkan tinjuan objek sejenis yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

simpulan mengenai Pengembangan Desain Wisata  Pantai  Lepang, di Kabupaten 

Klungkung sebagai berikut. Pengembangan Desain Wisata  Pantai  Lepang, di 

Kabupaten Klungkung merupakan sebuah kawasan recreational waterfront yang 

difungsikan sebagai salah satu tempat daya darik wisata. Dalam kawasan ini terdapat 

fasilitas utama berupa konservasi penyu dan fasilitas pendukungnya berupa food 

court, sovenir shop, ruang kesehatan, hotel, ruang terbuka hijau, jogging track, 

pangung pertunjukan, office, dan area rekreasi. Sasaran dari kawasan Pengembangan 

Desain Wisata  Pantai  Lepang, di Kabupaten Klungkung ini adalah wisatawan lokal 

dan wisatawan mancanegara.  

Disamping untuk meningkatkan kunjungan pariwisata di Kabupaten Klungkung, 

Pengembangan Desain Wisata  Pantai  Lepang, di Kabupaten Klungkung ini juga 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dengan melibatkan 

masyarakat tersebut dalam usaha pariwisata. 

 

2.8 Spesifikasi Umum Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Pantai Lepang, 

Kabupaten Klungkung 

2.8.1 Pengertian 

Pengembangan Daya Tarik Wisata merupakan usaha pengembangan potensi-

potensi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk dijadikan daya tarik wisata baru. 

Pengembangan yang dilakukan ialah pengembangan beberapa potensi yang dimiliki 

pada kawasan seperti potensi alam berupa pemandangan alam, potensi budaya berupa 
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adat istiadat dan upacara keagamaan, serta potensi manusia berupa pementasan atau 

pertunjukan konteporer dan daerah, dan lain sebagainya. 

2.8.2 Fungsi 

Kawasan pantai ini merupakan pesinggahan penyu jenis lekang atau penyu abu-

abu (Lepidochelys olivachea) yang bertelur di waktu-waktu tertentu, sehingga dengan 

adanya potensi tersebut maka dari pihak Desa Adat Lepang ingin membuat sebuah 

konservasi penyu sebagai wujud dari pelestarian satwa. Dengan diadakannya sebuah 

konservasi penyu tersebut maka daya tarik wisata pada kawasan ini akan semakin 

meningkat. Selain dari pada itu, pada kawasan ini juga terjadi berbagai aktivitas 

diantaranya memancing, jogging, piknik, melukat, melasti dan piodalan, mandi pantai 

dan mandi di area lolohan, voly pantai, sepak bola, pertujukan seni, perdagangan 

serta pertanian. Dari berbagai aktivitas tersebut maka akan dikembangkan fasilitas-

fasilitas pendukung yang akan mewadahi dan menujang didalam kawasan 

pengembangan daya tarik wisata ini. 

2.8.3 Tujuan  

Pengembangan Desain Wisata  Pantai  Lepang, di Kabupaten Klungkung ini 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata serta kunjungan wisatawan 

lokal maupun wisatawan mancanegara ke Kabupaten Klungkung. Dengan 

pengembangan potensi alam, potensi budaya, dan potensi manusia yang ada di 

kawasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pariwisata serta ekonomi 

masyarakat lokal, daerah dan PEMDA Kabupaten Klungkung. 

2.8.4 Fasilitas 

Fasilitas yang akan diwadahi pada Pengembangan Desain Wisata  Pantai  

Lepang, di Kabupaten Klungkung ini meliputi fasilitas utama, fasilitas pelengkap dan 

fasilitas penunjang. 

a. Fasilitas Utama 

Merupakan fasilitas yang harus ada di dalam Pengembangan Desain 

Wisata  Pantai  Lepang, di Kabupaten Klungkung ini yang meliputi : 

1) Konservasi dan Edukasi penyu 

2) Area keagamaan (melasti dan melukat) 
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3) Area rekreasi (voly pantai, sepak bola, memancing, mandi 

pantai, area jogging, piknik) 

b. Fasilitas Pelengkap 

Merupakan fasilitas yang harus melengkapi di dalam Pengembangan Desain 

Wisata  Pantai  Lepang, di Kabupaten Klungkung ini yang meliputi : 

1) Office. 

2) Food court. 

3) Souvenir shop. 

4) Panggung pertunjukan 

indoor dan outdoor. 

5) Ruang terbuka hijau. 

6) Ruang kesehatan. 

7) Money changer atau ATM. 

 

c. Fasilitas Penunjang 

Merupakan fasilitas yang menujunjang segala aktivitas yang dilakukan di dalam  

Pengembangan Desain Wisata  Pantai  Lepang, di Kabupaten Klungkung ini yang 

meliputi : 

1) MEP. 

2) Toilet. 

3) Area parkir. 

4) Halte.

 

2.8.5  Pelaku Kegiatan (Civitas) 

Pelaku atau civitas yag akan menggunakan Pengembangan Desain Wisata  Pantai  

Lepang, di Kabupaten Klungkung ini meliputi wisatawan lokal, wisatawan 

mancanegara, pengelola, guide, pedagang, dan sopir pribadi maupun publik. 
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2.6.3 KAWASAN PANTAI LEBIH 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pantai Lebih 

 Kawasan Pantai Lebih merupakan sebuah kawasan Recreational waterfront yang menyediakan 

sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena beramin, tempat pemancingan dan 

fasilitas untuk kapal pesiar atau nelayan. Kawasan waterfront ini berlokasi di Kabupaten Gianyar 

dengan jalan utamanya adalah Jln Baypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. 

 

 

 

B. Fasilitas Pada Kawasan Pantai Lebih 
 

5.   Rumah Makan 

Terdapat berbagai rumah makan pada kawasan pantai ini, makanan yang 

disediakan berupa makanan khas daerah. Selain rumah makan pada kawasan 

ini juga terdapat pedagang kaki lima yang tersebar pada area pantai. 

 

 
 

6.   Parkir 

Pada kawasan ini disediakan lahan parkir untuk mobil dan sepeda motor, 

namun lahan parkir pada kawasan ini dapat dikatakan sangat sedikit. 

 
 

7.   Penginapan atau Akomodasi 

Pada kawasan ini hanya terdapat sebuah hotel 

. 

 

 

8. Tempat Rekreasi 

Tempat rekreasi pada kawasan ini berupa kolam renang, area untuk 

berselancar, berenang dan lain sebagainya. 

. 

 

  

2.   Pusat Perbelanjaan 

Pusat perbelanjaan pada kawasan ini berupa indomart dan alfamart 

3.   Air Besih dan Listik 

Air dan listrik bersumber dari PDAM dan PLN 

4.   Parkir Kapal 

Pada kawasan ini terdapat sebuah area khusus untuk memarkir 

perahu miliki nelayan 

 

1. Senderan. 

Senderan yang menjadi penhan ombak dan abrasi pada kawasan 

pantai serta area untuk bersantai dan sirkulasi pengunjung. 

 

  
 

Gambar 2.32 Blok Plan Kawasan Pantai Lebih 

 

Gambar 2.34 Rumah Makan Pantai Lebih 

Sumber : hasil dokumentasi 6 oktober 2015 

 

Gambar 2.35 Parkir Pantai Lebih 

Sumber : hasil dokumentasi 6 oktober 2015 

 

Gambar 2.36 Akomodasi Pantai Lebih 

Sumber : hasil dokumentasi 6 oktober 2015 

 

Gambar 2.37 Tempat Rekreasi Pantai Lebih 

Sumber : hasil dokumentasi 6 oktober 2015 

 

Gambar 2.33 Senderan, Parkir Kapal & Pasar Modren 

Sumber : hasil dokumentasi 6 oktober 2015 
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Turtle Conservation and Education Canter (TCEC) merupakan sebuah temapt konservasi penyu 

dan edukasi bagi wisatawan  lokal maupun wisatawan mancanegara yang memiliki fasilitas sebagai 

berikut : kolam penetasan, kolam pembesaran, kolam perawatan, bak penampungan air laut, souvenir 

shop, kantor pengelola, toilet, kolam kura-kura, aula, kantin dan lahan parkir. 
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Gambar 2.20 Block plan TCEC 

Sumber : hasil dokumentasi 6 oktober 2015 

 

Gambar 2.21 Bak Penampungan Air Laut TCEC 

Sumber : hasil dokumentasi 6 oktober 2015 

 

Gambar 2.22 Souvenir Shop TCEC 

Sumber : hasil dokumentasi 6 oktober 2015 

 

Gambar 2.23 Kantor Pengelola TCEC 

Sumber : hasil dokumentasi 6 oktober 2015 

 

Gambar 2.24 Kolam Pembesaran TCEC 

Sumber : hasil dokumentasi 6 oktober 2015 

 

Gambar 2.25 Kolam Kura-Kura TCEC 

Sumber : hasil dokumentasi 6 oktober 2015 

 

Gambar 2.26 Kantin TCEC 

Sumber : hasil dokumentasi 6 oktober 2015 

 

Gambar 2.27 Aula TCEC 

Sumber : hasil dokumentasi 6 oktober 2015 

 

Gambar 2.28 Kolam Perawatan TCEC 

Sumber : hasil dokumentasi 6 oktober 2015 

 

Gambar 2.29 Bak Penetasan TCEC 

Sumber : hasil dokumentasi 6 oktober 2015 

 

Gambar 2.30 Lahan Parkir TCEC 

Sumber : hasil dokumentasi 6 oktober 2015 
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Kawasan Pantai Sanur  merupakan sebuah  kawasan daya tarik wisata mix-used waterfront bagi 

wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang memiliki fasilitas sebagai berikut rumah 

makan, mode angkutan, air besih dan listrik, akomodasi, lembaga keuangan, pusat perbeanjaan, 

fasilitas kesehatan, saran pelengkap, area parkir, dan area rekreasi. 

 
  Gambar 2.12 Rumah makan kawasan Pantai Sanur 

Sumber : hasil dokumentasi 5 oktober 2015 

 

Gambar 2.13 Mode Angutan kawasan Pantai Sanur 

Sumber : hasil dokumentasi 5 oktober 2015 

 

  

  
Gambar 2.14 Akomodasi kawasan Pantai Sanur 

Sumber : hasil dokumentasi 5 oktober 2015 

 

  
Gambar 2.15 Lembaga Keuangan kawasan Pantai Sanur 

Sumber : hasil dokumentasi 5 oktober 2015 

 

  

Gambar 2.16 Area Perbelanjaan kawasan Pantai Sanur 

Sumber : hasil dokumentasi 5 oktober 2015 

 

    

Gambar 2.17 Lahan Parkir kawasan Pantai Sanur 

Sumber : hasil dokumentasi 5 oktober 2015 

 

Gambar 2.18 Area Rekreasi kawasan Pantai Sanur 

Sumber : hasil dokumentasi 5 oktober 2015 

 

Gambar 2.11 Peta Kawasan Pantai Sanur 

 

KETERANGAN : 

1. Rumah Makan 

2. Mode Angkutan 

3. Akomodasi 

4. Lembaga Keuangan 

5. Area Perbelanjaan 

6. Lahan Parkir 

7. Area Rekreasi 

8. Saran Pelengkap 

9. Utilitas 

10. Fasilitas Kesehatan 

11. Halte Bus (Angkutan 

umum) 

12. Revetment (Senderan) 

13. Groin 
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