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• Kualitas lingkungan adalah sangat penting dalam  

pariwisata

• Kualitas lingkungan mempengaruhi daya saing dan 

keberlanjutan ODTW. 

• Hubungan antara wisata dan lingkungan adalah sangat 

komplek, banyak aktifitas akan mempengaruhi 

lingkungan. 

Dampak negatif dari 

pembangunan dan kegiatan 

wisata akan emmpengaruhi 

kualiats lingkungan dan SDA 

dimana sektor wisata tersebut 

sangat bergantung 

Dampak positif: pariwisata 

dapat mendorong pelestarian 

lingkunagn lewat berbagai 

strategi.
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BIRDING
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Industri wisata 

dan 

lingkungan

SIKLUS ODTW
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Lingkungan

sekitar

Faktor

abiotik

Faktor

biotik

Integritas

Lingkungan

Faktor

abiotik

Faktor

biotik+

Kesan Indah/ 

harmoni alam
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Abiotik
– Materi-materi

organik dari sisa-
sisa hewan dan
tumbuhan

– Nutrisi yang 
terkandung dalam
air dan tanah.

Biotik
• Produsen

– Tumbuhan hijau

Daerah tujuan 

dan atraksi 

wisata alam

• konsumen
– herbivor and 

karnivor

• Dekomposer
– fungi and 

bakteria

Prinsip-prinsip ekologi dan manajemen

atraksi ODTW
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Perhatian khusus dalam dunia industri 

pariwisata

• Kualitas air

• Ketersediaan dan 

kecukupan air

• Masalah keindahan/ 

Aesthetic

• Penyakit dan wabah

• Isu-isu terkait masalah 

masyarakat lokal 

ODTW 

Berdaya saing dan 

Berkelanjutan

Lokal Agenda 21

Konsep 

produk 

bersih

Ekolabeling

Environmental Manajemen System

Menjamin integritas 

dan koordinasi

Kriteria pengenalan 

produk

Implementasi

Sistem manajemen

http://www.uneptie.org/pc/tourism/library/waste_manual.htm
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Diagram of The Tourism Futures Simulator (Paul A. Walker, 1998)

Elemen-element bagi ODTW yang 

berdaya saing dan berkelanjutan

Ensures soil

conservation

Suits local

conditions and

capacity

Maintains

water quality

Preserves

biodiversity

Protects health

and safety of

community

Avoids

deforestation

Protects economic

viability of farming
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Melindungi dan melestarikan keanekragaman

hayati

• Keanekaragaman hayati adalah modal utama bagi

atraksi wisata, khususnya ekowisata

• Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan

bentuk-bentuk kehidupan di Planet Bumi. 

APAKAH Keanekaragaman Hayati/ 

Biodiversity itu?

• Keanekaragaman dari bentuk-bentuk 
kehidupan

Dapat dibagi dalam tiga kategori

• Keanekragaman genetik

• Keanekaragaman spesies

• Keanekaragaman ekologi

ASET DAN SUMBERDAYA   PARIWISATA 
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Mengurangi laju kerusakan hutan

• Hutan adalah ekosistem dengan multi fungsi, dan

menjadi komponen penting dari sistem destinasi

wisata. Kebanyakan ekowisata diselenggrakan di

Hutan

Beberapa tempat wisata di Jawa Timur 

berbasis ekosistem hutan

Nama Karakter hutan

Pantai Sukamade (TN. Meru

Betiri)

Hutan dataran rendah

Plengkung, Pancur, Gua Istana 

(TN. Alas Purwo)

Hutan dataran rendah

Coban Pelangi, Ranu Pani, Ranu

Regulo, Penajakan, Bromo, 

Kaldera Tengger, Semeru

Hutan hujan tropik dataran tinggi, 

padang savana

Coban Rondo, Pemandian air 

panas Cangar

Hutan hujan tropik

Taman Huran Raya R. Soero Hutan hujan tropik

Baluran Hutan semi-arid (kering)
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Melindungi masyarakat dari penyakit/ wabah dan

sebaliknya meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat

• Wabah dan penyakit adalah isu utama yang 

mendapat perhatian wisatawan

• Kegagalan dalam mendorong kesejahteraan

masyarakat akan menyebabkan masalah

kesehatan yang serius

Meningkatkan viabilitas ekonomi masyarakat

• Tujuan utama dari ekowisata adalah mencakup

meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat

lokal

• Kompetisi yang ketat dari masyarakat lokal dalam

suatu sistem destinasi harus dikurangi dengan

mengembangkan anaka produk barang dan jasa

yang berbeda diantara kelompok
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Konservasi sumberdaya air

• Industri pariwisata seringkali menggunakan

sumberdaya air secara berlebih

• Contoh konsumsi air: kolam renang, pemeliharaan

padang golf, pemeliharaan taman, akomodasi, dsb.

• Penggunaan air yang berlebih dapat mengurangic

adangan air dan menyebabkan konflik penggunaan

sumberdya air
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POLUSI

Wisata, sebagaimana industri lainnya, dapat 

menyebabkan polusi dari sumber-sumber 

sebagai berikut: 

• Emisi gas buang

• Kebisingan 

• Sampah padat dan cair 

• Tumpahan minyak dan bahan-bahan kimia

• Polusi visual
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Limbah dan poputan air

• anthropogenic
(e.g. industri, limbah 

rumah tangga, 

operasional wisata)

• natural (e.g. debu, 

mineral, kotoran satwa 

liar dsb)

• Racun-racun

• Nutrien

• Bahan terlarut

• Patogen

• Polusi suhu air

• Gas-gas terlarut

Dampak fisik dari aktifitas wisatawan

Injakan kaki
Wisatawan sering menggunakan jalan yang sama sehingga 

mengganggu vegetasi dan menyebabkan kerusakan tanah pada jalan 

yang sering dilintasi 

Pembuangan sauh/jangkar dan aktifitas bahari 

lainnya
Pembuangan sauh/jangkar dapat merusak ekosistem terumbu karang, 

Termasuk scuba, diving berpotensi merusak terumbu karang.

Perubahan ekosistem karena aktifitas wisatawan 
Perilaku wisatawan merubah struktur dan komposisi kehidupan liar dan 

ekosisitem yang ada (misalnya perubahan lahan menjadi infrastruktur 

dan fasilitas wisata)
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Dampak injakan kaki terhadap 

vegetasi

Dampak injakan kaki terhadap 

tanah

Mematahkan dan merobohkan 

tanaman

Berkurang dan hilangnya bahan-

bahan organik tanah 

Menggangu pertumbuhan 

tanaman
Mengurangi porositas tanah

Produksi / regenerasi 
Menurunkan permiabilitas air dan 

udara 

Hilangnya gevetasi penutup tanah Meningkatkan erosi 

Perubahan komposisi

spesies tanaman 
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Local Agenda 21 for tourism:

1. Waste minimization, reuse and recycling

2. Energy efficiency, conservation and 

management

3. Management of water resources

4. Waste water management

5. Limitation of hazardous substance

6. Responsible uses of transport

7. Land-uses planning and management

8. Involving staff, costumer, and 

communities in environmental issues

9. Designing for sustainability, and

10. Partnerships for sustainable development


