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DAFTAR ISTILAH
Daya dukung daya tampung disebut sebagai daya dukung.

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang 
dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan 
sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan (UU No. 45/2009). 
Pada umumnya dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan 
pemerintah provinsi. Jenis KKP antara lain adalah Suaka Alam Perairan (SAP), 
Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), dan Taman 
Wisata Laut (TWL) dengan peruntukan yang berbeda dari satu jenis satu dan 
lainnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) adalah unsur pelaksana bidang 
kelautan dan perikanan di tingkat Pemerintah daerah di bawah Gubernur 
(Provinsi) maupun di bawah Bupati (Kabupaten)/Walikota (Kota).

Taman Nasional (TN) merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang 
mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan 
untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, 
pariwisata, dan rekreasi (UU No. 5/1990; PP No. 28/2011). Pada umumnya 
dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

Liveaboard adalah kapal yang berfungsi sebagai resort yang bergerak di lautan 
karena fasilitas dan akomodasi yang lengkap dan dapat dinikmati oleh penyelam. 
Liveaboard yang berada di Indonesia terbuat dari materi kayu dan baja (steel 
hull) dengan ukuran 15-50 m dengan kapasitas 6-36 orang.
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Kegiatan pariwisata bahari telah 
berlangsung di berbagai Kawasan 
Konservasi Perairan (KKP) dan Taman 
Nasional (TN) telah berkontribusi dalam 
peningkatan perekonomian dan 
pembangunan di berbagai wilayah pesisir. 
Berkembangnya sektor ini di kalangan 
wisatawan mancanegara hingga 
wisatawan Nusantara, menyebabkan 
meningkatnya jumlah usaha dan 
pengguna jasa wisata. Menurut BPS, 
terjadi peningkatan usaha wisata 
tirta/wisata bahari sebesar 90% dari 
tahun 2013-2018.  Secara khusus di 
kawasan konservasi perairan Suaka Alam 
Perairan Selat Pantar dan Laut 
Sekitarnya, Kabupaten Alor kunjungan 
wisata meningkat 54% persen dari tahun 
2015 menjadi 18.446 wisatawan pada 
2019 .  Di sisi lain, kegiatan pariwisata 
bahari yang tidak bertanggung jawab 
memiliki risiko merusak terumbu karang 
maupun menyebabkan terlalu padatnya 
wisatawan dalam suatu destinasi wisata 
bahari. 

Peningkatan ini perlu diimbangi dan 
diantisipasi dengan melakukan kajian 
daya dukung wisata bahari agar kegiatan 
wisata bahari yang berjalan dapat 
dipastikan berjalan sesuai dengan aspek 
keberlanjutan.  Daya dukung pariwisata 

digunakan sebagai kerangka kerja 
menentukan seberapa luas kegiatan 
wisata dapat dilakukan. Dari segi 
pengelola destinasi, daya dukung wisata 
dalam sebuah destinasi dapat ditentukan 
dari kemampuan menampung 
pengembangan wisata sebelum dampak 
negatif dapat dirasakan oleh komunitas 
dan pengelola, dan dari seberapa besar 
level wisatawan akan dapat berkurang 
karena menurunnya daya tarik.

Analisis daya dukung kawasan untuk 
kegiatan pariwisata alam perairan 
dilakukan melalui pendekatan daya 
dukung biofisik. Dalam hal ini berarti 
jumlah maksimum pengunjung yang 
secara fisik dapat ditampung dalam 
kawasan tanpa menimbulkan gangguan 
bagi alam dan manusia . Selain aspek 
jumlah pengunjung yang dapat dikelola, 
daya dukung pariwisata juga 
memungkinkan pihak pengelola kawasan 
untuk dapat mengatur tata ruang dan tata 
cara aktivitas yang bertanggung jawab. 
Keberadaan dokumen daya dukung wisata 
juga dapat mendukung pembangunan 
berkelanjutan dengan adanya sinergi 
antara elemen ekonomi, sosial, dan 
lingkungan sehingga dapat diterapkan 
dalam proses perencanaan dan 
pengambilan keputusan.

TENTANG
Ruang Lingkup (MPA, Pemanfaatan pariwisata, 
Daya dukung)
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Tujuan 
dan Keluaran

Panduan ini disusun untuk memberikan saran perencanaan, pelaksanaan kajian dan 
implementasi daya dukung wisata bahari untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 
di dalam kawasan konservasi perairan.

Harapannya panduan ini dapat bermanfaat bagi (1) pengelola kawasan konservasi dan 
pemerintahan, (2) akademisi, (3) organisasi pengelolaan pariwisata, (4) LSM dan (5) 
praktisi pariwisata berkelanjutan dan pengelola pariwisata bahari seperti operator 
wisata dalam menguatkan perencanaan dan tata kelola pariwisatanya agar mengacu 
pada aspek keberlanjutan sumber daya dan pengelolaan yang adaptif.

© Irwan Hermawan | USAID SEA
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PEMBELAJARAN DDW
DI BEBERAPA DAERAH 
Dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan kegiatan pemanfaatan di 
dalamnya, WWF-Indonesia Marine and Fisheries Program mendukung pengelola 
kawasan konservasi setempat dalam pelaksanaan kajian Daya Dukung Wisata Selam, 
Snorkeling, dan Pantai di beberapa wilayah. Kajian daya dukung secara berurutan 
dilakukan di TN Komodo, TN Wakatobi, TN Bali Barat, KKPD Koon, KKP3K Seram 
Utara Bagian Barat dan KKPD SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Alor (Gambar 
1).  Pembelajaran yang dirangkum berdasarkan kajian daya dukung wisata bahari dan 
kapasitas pengelolaan yang mengacu pada Rios-Jara (2013). Selain di enam lokasi ini, 
terdapat pula kajian daya dukung wisata bahari di Raja Ampat dan juga di kawasan 
konservasi Simpadan-Ligitan, Malaysia. 

Gambar 1 Lokasi Kajian Daya Dukung Wisata bersama TN Komodo, TN Wakatobi, TN Bali Barat, KKPD Koon, KKP3K 
Seram Utara Bagian Barat, dan KKPD SAP Selat Pantar dan Laut sekitarnya Alor
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Lokasi Kemitraan

Perencanaan 

dan 

Pelaksanaan 

Survei

Diseminasi 
dan 

Sosialisasi
Implementasi Evaluasi

Diimplementasikan 
di 2 site: Karang 
Makassar dan Batu 
Bolong.

Keputusan Kepala 
Balai TN Komodo 
Nomor: 
SK.15/T.17/TU/Evl
p/1/2020 

Keputusan Kepala 
Balai TN Komodo 
Nomor: 
SK.14/T.17/TU/Evl
p/I/2020 

Konsultasi publik 
Februari dan 
Desember 2018

Underwater survey, 
28 lokasi

Kuesioner 
purposive sampling
(2016-2018)

P3E-KLHK

DOCK

Pemerintah 

Manggarai Barat

TN Komodo

Tabel 1 Status tahapan daya dukung wisata bahari

Sudah 
dilakukan 
2 kali Evaluasi 
saat Uji Coba 
Implementasi

Belum 
diimplementasikan

Pemaparan hasil 
dan sosialisasi 
stakeholder 
(September 2019) 

Underwater survey, 
32 lokasi

Data sekunder 
kepuasan 
wisatawan

Dinas Pariwisata 
dan Ekonomi 
Kreatif Kab. 
Wakatobi

TN Wakatobi Belum sampai 
tahap evaluasi

Belum 
diimplementasikan 

Pemaparan hasil 
dan sosialisasi 
stakeholder 
(September 2019) 

Underwater survey 
dan citra satelit, 10 
lokasi  (2019)

P3E-KLHK, 
Operator 

TN Bali Barat Belum sampai 
tahap evaluasi

Belum 
diimplementasikan 

Belum 
didiseminasikan

Underwater survey, 
11 lokasi.

DKP Provinsi 
Maluku

KKPD Koon Belum sampai 
tahap evaluasi

Masuk dalam 
dokumen Rencana 
Pengelolaan Zonasi 
KKP3K Seram 
Utara bagian Barat

Belum 
didiseminasikan

Underwater survey, 
10 lokasi.

Provinsi Maluku

Dinas Pariwisata 
Kabupaten Seram 
Bagian Timur

Lembaga Adat 
Wanu Atalo’a

KKP3K Seram 

Utara bagian 

Barat

Belum sampai 
tahap evaluasi
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Lokasi Kemitraan

Perencanaan 

dan 

Pelaksanaan 

Survei

Diseminasi 
dan 

Sosialisasi
Implementasi Evaluasi

Universitas 
Tribuana 
Kalabahi

Dinas Pariwisata 
Alor

Dinas Kabupaten 
Alor

Aliansi Bahari 
Alor

Scuba DIver 
Magazine

BPSPL Denpasar

Belum 
diimplementasikan

Internal KCD Alor 
(April 2020)

Internal Aliansi 
Bahari Alor (Juni 
2020)

Underwater survey 
dan citra satelit, 13 
lokasi (2019-2020)

Purposive sampling 
kuesioner

KKPD SAP 
Selat Pantar 
dan Laut 
Sekitarnya, 
Alor

Belum sampai 
tahap evaluasi

Lokasi
Status 

Pengelola
Luasan 

Area

Kajian daya 
dukung 

terhadap 
aktivitas

Total 
titik 

dalam 
kajian

Rata-rata 
daya 

dukung 
harian per 

dive site

23Wisata selam dan 
snorkeling

173.300 ha (132.572 
ha perairan laut)

Taman Nasional 
Komodo

TN Komodo

Tabel 2 Hasil kajian daya dukung di setiap lokasi

50 diver/hari

11Wisata selam2.076,1 haDKP Provinsi 
Maluku

KKPD Koon 88 diver/ hari

32
Wisata selam, 
snorkeling, dan 
pantai

1.390.000 haTaman Nasional 
Wakatobi

TN Wakatobi 22 diver/ hari

10Wisata selam19.000 haTaman Nasional 
Bali Barat

TN Bali Barat 8 diver/ hari

13Wisata selam276.693,3 8 haDKP Provinsi
NTT

KKPD Alor 161 diver/ hari

10Wisata selam,  
snorkeling, pantai

106.183 haDKP Provinsi 
Maluku

KKP3K 

Seram Utara 

bagian Barat

 

88 diver/ hari

Tabel lanjutan Status tahapan daya dukung wisata bahari
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1 Kemitraan dalam Mendorong Kajian Daya 
Dukung

TN KOMODO

Taman Nasional Komodo bersama mitra 
setempat telah memiliki dokumen 
Masterplan Pariwisata TN Komodo 
(2016) yang menjadi salah satu rujukan 
tentang keperluan mengatur jumlah 
kunjungan pariwisata di dalam kawasan. 
Dokumen Masterplan tersebut 
merupakan elaborasi TN Komodo, 
Pemerintah Manggarai Barat, 
WWF-Indonesia yang didukung oleh 
pengusaha pariwisata, lembaga swadaya 
masyarakat, serta komunitas. TN Komodo 
dinyatakan memiliki potensi kehilangan 
aset sumber daya jika tidak dilakukan 
langkah perlindungan yang tepat melalui 
manajemen yang efisien. Skema daya 
dukung pariwisata dinilai tepat untuk 
mengatur, mengontrol, maupun 
mengelola lokasi pariwisata dan 
meningkatkan kualitas layanan terhadap 
wisatawan. Hal ini juga didukung oleh 
para pengusaha pariwisata yang melihat 

bahwa meski berisiko mengurangi 
pendapatan, pengaturan daya dukung 
dapat membantu menjamin 
keberlanjutan usaha di samping 
menjamin keberlanjutan lingkungan.
Berangkat dari gagasan tersebut, pada 
tahun 2016, elaborasi TN Komodo dan 
WWF-Indonesia dilanjutkan dengan 
berbagai pertemuan awal di Bali, Jakarta, 
maupun Labuan Bajo. Saat itu pada tahun 
2016, Pemerintah Nasional mulai 
menyusun strategi melalui Badan Otorita 
Pariwisata (BOP) dengan target optimistis 
500.000 kunjungan wisatawan pada 
tahun 2019 di Manggarai Barat. Rencana 
makro dalam sektor pariwisata ini 
dikhawatirkan dapat memberikan efek 
negatif bagi ekosistem, terlebih jika 
tujuan tersebut didominasi dengan 
pengembangan fisik infrastruktur dan 
amenitas pariwisata.

1

Perancangan Desain dan Pelaksanaan Survei2
Tim yang diketuai oleh TN Komodo melaksanakan kajian bersama WWF-Indonesia pada tahun 
2016, kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 bersama Pusat Pengendalian Pembangunan 
Ekoregion Bali dan NTT. Lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang memiliki peluang tekanan 
ekosistem yang tinggi akibat kepadatan penyelam. Pemilihan lokasi disepakati bersama dengan 
para dive operator di lokasi penyelaman dan menghasilkan sebelas lokasi kajian. Pemilihan 
lokasi berdasarkan pada tingginya kunjungan wisata, adanya biota/spesies laut penting bagi 
ekosistem dan telah menjadi daya tarik bagi wisatawan seperti

PANDUAN DAYA DUKUNG WISATA BAHARI 6



Diseminasi dan Sosialisasi3

pari manta, hiu, penyu, karang, ikan terumbu. Pada tahun 2018, ditambahkan sebanyak 12 
lokasi dalam kajian. Poin penting yang dilakukan dalam inisiasi kajian carrying capacity 
adalah kondisi awal kunjungan pariwisata di masing-masing dive site per hari yang belum 
diketahui di TN Komodo, mengingat sistem tiket masuk kawasan (surat izin masuk kawasan 
konservasi) belum memuat informasi lokasi penyelaman wisatawan.

Pelaksanaan survei dilakukan dengan pengumpulan informasi melalui wawancara kepada dive 
operator dan penyelam yang sangat mengenal lokasi penyelaman untuk mengetahui: 

Informasi juga dikumpulkan berdasarkan kajian sebelumnya terkait tingkat kepuasan 
pengunjung diambil berdasarkan kajian Valuasi Ekonomi TN Komodo  untuk perhitungan 
Management Capacity, serta mengetahui tingkat kerapuhan karang berdasarkan Reef Health 
Monitoring WWF-Indonesia. Pengumpulan data kedua adalah melalui riset di lokasi 
penyelaman untuk mengetahui jenis tutupan karang sebagai indikator kerapuhan karang, serta 
mengetahui panjang trek penyelaman.

Draf laporan didiskusikan dengan internal tim agar semua tim dapat memahami hasil kajian, 
kemudian juga didiskusikan ke penyelam dan pelaku usaha wisata selam untuk meminta 
tanggapan atau klarifikasi data. Tahapan selanjutnya adalah konsultasi publik yang terdapat pro 
dan kontra dari berbagai pihak yang mengkritisi hasil kajian. Perlu dilakukan konsultasi ke 
stakeholder secara terus-menerus. Konsultasi publik hasil kajian carrying capacity TN 
Komodo dilakukan pada 12 Februari 2018 dan 5 Desember 2018, tetapi sosialisasi hasil kajian 
terus dilakukan baik secara formal maupun nonformal dengan stakeholder di Labuan Bajo 
terutama dengan penyelam dan dive operator. Laporan hasil kajian ini diserahkan kepada 
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) RI pada tanggal 9 November 2018 oleh 
P3EI Region Bali Nusra. Laporan tersedia secara daring di http://ppebalinusra.menlhk.go.id/-
kajian. 

Site yang paling sering dikunjungi dan 
jumlah kapasitas penyelam dalam satu 
kapal.

Jumlah grup dan penyelam dalam satu 
kali penyelaman.

Trek penyelaman di masing-masing 
site.

Lama penyelaman, waktu 
keberangkatan dan kepulangan.

Rute trip berdasarkan musim.
 
Jumlah rata-rata kapal dalam setiap 
kunjungan di dive site tertentu. 
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Implementasi: Uji Coba dan Penerapan4
a

Inisiasi awal penerapan carrying capacity dilakukan dengan rapat internal staf Balai 
TN Komodo yang dipimpin oleh Kepala Balai TN Komodo pada 21 Mei 2019 dengan 
mengundang WWF-Indonesia. Rapat tersebut membahas mengenai uji coba 
penerapan carrying capacity untuk mengetahui kelemahan dan strategi pengaturan 
yang paling tepat. Rapat dilanjutkan pada 22 Mei 2019 dengan melibatkan mitra BOP 
LBF, DOCK, ASITA, Jangkar, Gahawisri, dan Askawi untuk membicarakan mengenai 
pemilihan lokasi uji coba. Diputuskan Batu Bolong dan Karang Makassar menjadi 
lokasi uji coba dengan pertimbangan bahwa Batu Bolong adalah lokasi yang paling 
sering dikunjungi oleh penyelam dan Karang Makassar adalah lokasi yang paling 
sering dikunjungi oleh para penyelam dan para snorkeler karena lokasi tersebut 
adalah habitat pari manta.

Berdasarkan hasil kajian, angka TCC per hari di Batu Bolong adalah 13-31 penyelam 
(19 kali kunjungan) dan di Karang Makassar sebanyak 125-143 penyelam (140 
kunjungan). Dengan kata lain, jika dikonversi dengan perhitungan kapal dengan 
kapasitas 8 orang, maka di Batu Bolong terdapat 2 kapal per hari dan Karang 
Makassar sebanyak 17 kapal per hari. Untuk mempermudah pemantauan dan 
keamanan, ditetapkan waktu implementasi mulai pukul 07.00—17.00. Berdasarkan 
kesepakatan ditetapkan sebanyak 5 kapal di Batu Bolong dan 32 kapal di Karang 
Makassar dengan kapasitas 10 orang. Pengumuman resmi oleh Balai TN Komodo 
mengenai uji coba penerapan carrying capacity di lokasi penyelaman dilakukan pada 
24 Mei 2019 dengan mengundang stakeholder kunci antara lain Dive Operator 
Community Komodo (DOCK), Asosiasi Kapal Wisata (ASKAWI), Jaringan Kapal 
Rekreasi (Jangkar), Persatuan Penyelam Profesional Komodo (P3Kom), Gabungan 
Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta (Gahawisri), Asoasiasi Tour & Travel (ASITA), 
Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOP LBF), dan Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat.

Strategi Pengaturan

PANDUAN DAYA DUKUNG WISATA BAHARI 8



b
Uji coba adalah cara yang tepat untuk menemukan pengalaman dan pembelajaran 
agar dapat menyusun strategi yang tepat dan dapat diterima oleh pelaku wisata di TN 
Komodo. Uji coba Carrying Capacity di TN Komodo dilakukan secara bertahap. 

Uji coba tahap pertama berlaku sejak 16 September—November 2019 kemudian 
dilakuan evaluasi untuk melihat kelemahan pelaksanan uji coba tahap satu, dan 
merekomendasikan perbaikan-perbaikan untuk uji coba tahap kedua. Evaluasi 
tersebut dipimpin oleh Balai TN Komodo, diikuti oleh WWF-Indonesia, Badan 
Otorita Pariwisata (BOP LBJF) dan perwakilan asosiasi yang terdaftar (DOCK, 
JANGKAR, ASITA dan Gahawesri)

Uji coba tahap kedua dimulai pada November 2019-Januari 2020. Evaluasi 
dilakukan lagi setelah uji coba tahap dua dilakukan dan berdasarkan evaluasi 
tersebut akhirnya dapat ditemukan tata cara penerapan carrying capacity yang 
dapat diterima oleh semua pelaku wisata di TN Komodo. Tata cara tersebut 
kemudian dikuatkan dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (SOP—Standard 
Operating Procedure). 

Strategi Pengaturan

c
Tahapan ini adalah tahapan pendaftaran bagi kapal-kapal yang akan melakukan 
kegiatan di Batu Bolong dan Karang Makassar, dengan melengkapi persyaratan 
sebagai berikut: Surat Izin Operasi, Pass Kapal, Surat Ukur Kapal, Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata (TDUP), foto kapal dan nama di lambung kapal, dan surat 
rekomendasi dari salah satu asosiasi yaitu DOCK, JANGKAR, Gahawisri, ASITA dan 
ASKAWI.

Tahapan Pembagian Slot

Setelah BTNK mengumumkan jumlah kapal yang terdaftar pada periode yang 
ditentukan, masing-masing asosiasi menyerahkan daftar kapal yang aktif pada 
periode tersebut, BTNK membagikan persentase slot untuk masing-masing asosiasi 
untuk dapat dibagikan kepada masing-masing anggota asosiasi dan dibuat 
berdasarkan jumlah kapal terdaftar.

Tahap Pendaftaran

PANDUAN DAYA DUKUNG WISATA BAHARI9



Asosiasi Jumlah yang
Daftar

Persentase
Slot

Bulan Hari Slot Dalam
Sebulan

723,0%26Jangkar

Tabel 3 Pembagian slot pada September 2019 (Periode I) di Karang Makassar

480

10149

110

31,0%35DOCK

710622,1%25Gahawisri

181,8 %2Asita

710622,1 %25Askawi

32480100,0%113Total

Asosiasi
Jumlah yang

Daftar
Persentase

Slot
Bulan Hari

Slot Dalam
Sebulan

129%26Jangkar

Tabel 3 Pembagian slot pada September 2019 (Periode I) di Batu Bolong

75

229

21

38%35DOCK

12127%

5%

25Gahawisri

0425Askawi

91Total

Total
Kapal

Karang
Makasar

Batu
Bolong

29%26
Periode I

(September - Oktober 2019)

Periode II
(November - Desember 2019)

38%35
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Tahapan Booking Online

Pengaturan Carrying Capacity ini menggunakan booking online dalam platform 
website yang disediakan oleh BTNK.  BTNK membagikan username dan password 
untuk masing-masing perusahaan yang telah mendaftarkan kapalnya. Data slot 
masing-masing anggota asosiasi dimasukkan ke dalam sistem. Masing-masing 
perusahaan melakukan booking online sesuai jatahnya masing-masing, jika sudah 
melebihi slot, secara otomatis perusahaan tidak akan bisa melakukan booking. 
Pertukaran jatah slot dapat dilakukan atas izin BTNK.

Tahapan Penyusunan SOP

Setelah belajar pada pelaksanaan tahap I dan dan II, maka pada Desember 2019, 
disusun: (1) SOP implementasi Carrying Capacity yaitu yang berisikan tata cara 
pendaftaran, tata cara pembagian slot, tata cara booking, dan pelaksanaan 
kegiatan; (2) SOP Pemantuan/Pengawasan Aktivitas Wisata di Batu Bolong dan 
Karang Makassar, di mana SOP ini berisikan apa yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan dalam berwisata, apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan, serta 
prosedur petugas dalam melakukan pengawasan. 

Legalitas

Penerapan carrying capacity di TN Komodo dikuatkan dengan legalitas yaitu 
keluarnya Keputusan Kepala Balai TN Komodo Nomor: 
SK.15/T.17/TU/Evlp/1/2020 tentang Penetapan Pemberlakuan SOP Pengelolaan 
Data Implementasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wisata Bahari (Marine 
Tourism Carrying Capacity) TN Komodo dan Keputusan Kepala Balai TN Komodo 
Nomor: SK.14/T.17/TU/Evlp/I/2020 tentang Penetapan Pemberlakuan SOP 
Pemantuan/Pengawasan Aktivitas Berwisata di Site Batu Bolong dan Karang 
Makasar. Kedua SOP tersebut ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2020.
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Pembelajaran: Evaluasi dan Refleksi5
Pentingnya komitmen lembaga 
pengelola dalam pengelolaan kawasan 
melalui pelaksanaan carrying 
capacity. Uji coba adalah cara yang 
tepat untuk menemukan pengalaman 
dan pembejalaran agar dapat 
menyusun strategi yang tepat dan 
dapat diterima oleh pelaku wisata di 
TN Komodo.

Pentingnya keterwakilan pengguna 
kawasan (stakeholder kunci) yang 
beragam dalam pengumpulan data. 

Pentingnya memahami hasil kajian, 
terutama metodologi, teknik 
pengambilan data analisis, dan 
sebagainya. Pemahaman dan 
kemampuan menjelaskan akan sangat 
membantu stakeholder untuk 
memahami dan memperkuat 
kepercayaan stakeholder terhadap 
hasil kajian. 

Sosialisasi dan komunikasi yang efektif 
dan terus-menerus. Hasil kajian tentu 
akan menjadi perbincangan setelah 
dilakukan diskusi publik dan akan ada 
pro-kontra terhadap hasil kajian 
tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi 
hasil kajian perlu dilakukan secara 
berulang. Bangun komunikasi yang 
baik dengan setiap stakeholder agar 
terjalin kerja sama yang baik.

Memfasilitasi dan menjaring aspirasi 
pengguna kawasan (stakeholder 
kunci). Hasil kajian carrying capacity 
akan mendapat banyak pendapat, 
pertanyaan, saran ataupun kritik dari 
pelaku wisata tersebut. Tim penyusun 
kajian perlu mendengar semua 
pendapat, pertanyaan dan masukan. 
Fasilitasi pertemuan antara 
stakeholder dengan pengambil 
kebijakan—pengelola kawasan untuk 
mendorong adanya kesepakatan 
bersama. 
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1 Kemitraan dalam Mendorong Kajian Daya 
Dukung

Kegiatan pariwisata bahari yang 
dilakukan di dalam kawasan TN Wakatobi 
adalah wisata penyelaman, snorkeling, 
dan wisata pantai. Kajian daya dukung di 
Wakatobi merupakan kerja sama antara 
Balai Taman Nasional Wakatobi, Dinas 
Pariwisata Wakatobi dengan 
WWF-Indonesia. Melalui hasil kajian 
daya dukung wisata ini menghasilkan 
rekomendasi jumlah kunjungan 
wisatawan yang dapat diterima, 
pembagian kuota kunjungan wisatawan, 
serta rekomendasi pembangunan 
infrastruktur dan sarana prasarana wisata 
di Kabupaten Wakatobi agar kegiatan 
pemanfaatan kawasan tetap dapat 
dikembangkan secara berkelanjutan. 
Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada 
wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman 
Nasional (SPTN) I yang meliputi Pulau 
Wangi-wangi dan sekitarnya dan SPTN II 
yang meliputi Pulau Kaledupa dan 
sekitarnya. Selain itu, terlibat pula pihak 
akademisi dengan bidang pariwisata dari 
Universitas Hasanuddin serta dari pihak 
penyedia jasa wisata selam operator 
penyelaman. 

Dalam melakukan upaya konservasi, 
Taman Nasional Wakatobi tidak bisa 
bergerak sendiri, sehingga 
mengikutsertakan seluruh pihak demi 
menuju pengelolaan kawasan Taman 
Nasional yang kolaboratif, yaitu LSM, 
masyarakat lokal, pemerintah, maupun 
pihak swasta. Kemitraan Konservasi 

dipandang dapat mewadahi berbagai 
inisiatif konservasi berbasis masyarakat 
yang dikembangkan di banyak wilayah; 
membangun pengelolaan kawasan hutan 
konservasi secara kolaboratif merupakan 
upaya strategis untuk mengelola konflik, 
mencegah degradasi kawasan hutan 
konservasi, dan mengelola sumber daya 
hutan konservasi, agar fungsi kawasan 
konservasi dapat lestari dan 
kesejahteraan masyarakat setempat dapat 
ditingkatkan.

Dalam rangka memperkuat kegiatan 
pengelolaan konservasi oleh masyarakat 
dan pengelolaan kawasan konservasi 
Taman Nasional Wakatobi, pihak 
pengelola membangun kerja sama/ 
kolaborasi melalui kemitraan konservasi 
dengan masyarakat Desa Sombu. Perairan 
Desa Sombu merupakan zona 
pemanfaatan lokal TNW dan berada 
dalam SPTN Wilayah I dengan potensi 
wisata bahari, keunikan habitat hiu serta 
cerita sejarahnya. Dan sebagai tahap awal 
pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan 
kegiatan prakondisi yaitu inventarisasi 
dan identifikasi potensi zona 
pemanfaatan lokal/tradisional TNW di 
perairan Desa Sombu dan sekitarnya. 
Data yang diperoleh dapat menentukan 
kelayakan pemanfaatan zona 
pemanfaatan lokal sehingga masyarakat 
dapat melakukan kerja sama pengelolaan 
kawasan Taman Nasional Wakatobi 
melalui kemitraan konservasi. 

1
TN WAKATOBI
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1 Perancangan Desain dan Pelaksanaan Survei

Kajian daya dukung wisata bahari di Kabupaten Wakatobi diinisiasi sejak tahun 2017 
dengan melibatkan berbagai stakeholder. Pengumpulan data primer melalui survei di 
lapangan dilakukan sejak akhir 2017 hingga awal 2018. Lokasi penelitian meliputi 
kawasan wisata bahari di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I yang 
meliputi Pulau Wangi-wangi, Pulau Kapota dan sekitarnya serta SPTN Wilayah II yang 
meliputi Pulau Kaledupa dan Pulau Hoga. Ruang lingkup kajian meliputi aktivitas 
wisata bahari kategori rekreasi pantai, snorkeling dan selam (diving) yang masuk 
dalam wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) I dan II Taman 
Nasional Wakatobi.  Spot penyelaman yang demikian, jika dikalkulasi tidak lebih dari 
lima persen dari keseluruhan lokasi penyelaman yang dikaji di SPTN I dan SPTN II.

2

1 Pengumpulan data dasar dan sekunder

Kajian daya dukung dimulai dengan melakukan pengumpulan data sekunder 
pendukung penelitian seperti kondisi geografi, demografi, pariwisata yang menjadi 
informasi dasar. Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan analisis 
kesesuaian wisata selam, snorkeling, dan pantai berdasarkan parameter Yulianda 
(2007). Setelah itu, dilakukan pengumpulan data daya dukung wisata bahari 
Perhitungan daya dukung wisata dengan menggunakan metode oleh Cifuentes (1999) 
dengan beberapa koreksi faktor yang telah diadopsi oleh Rios Jara (2013) yang 
disesuaikan dengan kondisi bawah laut dengan memperhatikan risiko dan kerentanan 
ekosistem.

3
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1 Hasil Kajian

Analisis daya dukung penyelaman di Pulau Wangi-wangi dan sekitarnya dilakukan 
terhadap lokasi penyelaman yang telah diselami, sebanyak lebih dari 20 lokasi 
penyelaman. Lokasi penyelaman yang memiliki daya dukung wisata bawah laut 
tertinggi di Pulau Wangi-wangi adalah Kapota Point sebanyak 130 orang penyelam per 
hari dan yang terendah adalah Kapota Pin yang hanya 14 orang penyelam per hari. 
Terkait dengan total penyelaman terdapat 571 orang yang bisa mencapai daya dukung 
dan snorkeling sebanyak 1.034 orang per hari. 

4

Gambar 2 Titik penyelaman dan snorkeling di Pulau Wangiwangi dan sekitarnya
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Spot penyelaman yang memiliki daya dukung penyelaman tertinggi di Pulau Kaledupa 
adalah Buoy 1 (Home Reef) sebanyak 35 orang penyelam per hari dan yang terendah 
adalah Inner Pinnacle sebanyak 2 orang penyelam per hari. Menyusul spot berikutnya 
berturut-turut dengan daya dukung masing-masing adalah Buoy 3 (24 orang per hari), 
Kaledupa Double Spur dan Coral Pin/Baby Batfish (masing-masing 18 orang per hari), 
Buoy 2 (17 orang per hari), Aquarium (12 orang per hari), Kaledupa 1 dan Sampela 1 
masing 6 orang per hari, Ridge 2 dan Outer Pinnacle masing-masing 4 orang per hari 
dan Pak Kasim’s dengan daya dukung 3 orang per hari.  Total daya dukung spot-spot 
penyelaman di Pulau Kaledupa dan sekitarnya adalah 149 orang per hari.

Gambar 3 Titik penyelaman dan snorkeling di Pulau Wangiwangi dan sekitarnya.
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1 Diseminasi dan Implementasi

Analisis daya dukung penyelaman di Pulau Wangi-wangi dan sekitarnya dilakukan 
terhadap lokasi penyelaman yang telah diselami, sebanyak lebih dari 20 lokasi 
penyelaman. Lokasi penyelaman yang memiliki daya dukung wisata bawah laut 
tertinggi di Pulau Wangi-wangi adalah Kapota Point sebanyak 130 orang penyelam per 
hari dan yang terendah adalah Kapota Pin yang hanya 14 orang penyelam per hari. 
Terkait dengan total penyelaman terdapat 571 orang yang bisa mencapai daya dukung 
dan snorkeling sebanyak 1.034 orang per hari. 

5

1 Pembelajaran: Evaluasi dan Refleksi

Pentingnya dukungan stakeholder 
dalam bekerja sama dengan pihak 
pengelola kawasan dalam menjalankan 
implementasi daya dukung wisata lokasi 
penyelaman di kawasan Taman Nasional 
Wakatobi. Perlu adanya komitmen yang 
konsisten antara Taman Nasional 
Wakatobi, Dinas Pariwisata Wakatobi, 
Taman Nasional Wakatobi, maupun dive 
operator, dan dive guide yang ada.

Dibutuhkan kegiatan diseminasi dan 
diskusi terfokus (FGD) untuk 
membahas atau menerima 
masukan-masukan agar daya dukung 
untuk aktivitas wisata pantai, 
snorkeling, dan penyelaman ini dapat 
diimplementasikan dengan baik.

Penting ditetapkannya payung hukum 
sebagai dasar implementasi kebijakan 
berupa penetapan daya dukung atau 
jumlah penyelam maksimal yang dapat 
diterima atau ditoleransi pada 

lokasi-lokasi penyelaman, khususnya 
untuk lokasi penyelaman yang telah ada 
di Taman Nasional Wakatobi.  
Selanjutnya, setelah ditetapkan 
dilanjutkan dengan sosialisasi kepada 
stakeholder terkait yang tentu harus 
dilakukan terus-menerus.

Jika sudah ada kesepakatan 
mengenai mekanisme implementasi di 
lapangan, selanjutnya ditetapkan kuota 
kepada masing-masing dive operator 
dan dive shop yang merupakan ujung 
tombak dari implementasi daya dukung 
ini agar dapat berjalan dengan baik dan 
benar.  Pembagian kuota ini sangat 
penting, terutama saat musim puncak 
kunjungan (Juni—September). 

Pembagian kuota harian, terutama pada 
musim puncak yang dilakukan oleh 
Taman Nasional Wakatobi bekerja sama 
dengan Dinas Pariwisata  dan organisasi
dive operator/dive shop. 

6
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1 Kemitraan dalam mendorong Kajian Daya 
Dukung1

Dalam pelaksanaan kegiatan daya dukung di Taman Nasional Bali Barat, Pusat 
Pengendalian Pembanguanan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2019 
melibatkan beberapa pakar terkait daya dukung dan daya tampung serta operator 
wisata dalam penyusunan kajian ini. Beberapa pertemuan dilakukan untuk 
perancangan desain termasuk tim yang terlibat dan waktu yang dilakukan. Hal ini 
menjadi salah satu prioritas program tahun tersebut karena kawasan konservasi 
khususnya taman nasional memiliki begitu banyak potensi wisata yang harus dan perlu 
dikembangkan. Potensi tersebut berpeluang dalam kegiatan pemanfaatan di kawasan 
konservasi yang dapat mendukung kegiatan konservasi maupun masyarakat yang 
berada di sekitar kawasan konservasi.

Pembagian kuota ini perlu memperhitungkan paket-paket wisata dari masing-masing 
dive operator atau dive shop sehingga tidak terjadi penumpukan wisatawan pada satu 
spot atau lokasi penyelaman di waktu yang sama. Hal ini perlu dibicarakan bersama 
Taman Nasional Wakatobi dengan dive operator dan dive shop, serta Dinas Pariwisata 
Wakatobi.

Taman Nasional Wakatobi dapat memperhatikan hal-hal berikut:

Frekuensi penyelaman di setiap spot 
penyelaman antara 3—4 kali per hari 
(tergantung pada kecerahan perairan, 
maupun kondisi oseanografis seperti 
arus dan gelombang yang dapat 
ditolerir), belum termasuk 
penyelaman malam. 

Perlu adanya koordinasi yang baik di 
antara pengelola dengan dive operator 
mengenai jumlah wisatawan yang 
akan menyelam, berdasarkan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

Menerapkan sistem antre jika terdapat 
beberapa permintaan menyelam 
dalam satu lokasi yang sama.

Dive operator atau dive shop dapat 
mengalihkan pengunjung ke spot-spot 
penyelaman lain untuk sementara.

Menerapkan sistem tiket masuk ke 
spot-spot penyelaman favorit.

TN BALI BARAT
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1 Perancangan Desain dan Pelaksanaan Survei2
Pengumpulan data lapangan dilakukan pada ekosistem laut di Taman Nasional Bali 
Barat, dikhususkan untuk lokasi penyelaman favorit yang sering dikunjungi oleh 
wisatawan. Di Pulau Menjangan Taman Nasional Bali Barat terdapat 10 lokasi 
penyelaman yang sering dikunjungi. Kajian dilakukan didukung oleh dive guide yang 
telah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun untuk menyelam di Taman Nasional Bali 
Barat dengan menunjukan jalur efekif yang dilakukan penyelaman kurang lebih 60 
menit di bawah laut. Jalur tracking penyelaman yang dilakukan cukup beragam, 
memiliki panjang dari 227-440 meter yang tersebar di 10 lokasi penyelaman. Jalur ini 
dapat dikunjungi oleh penyelam yang memiliki tingkat sertifikat dari open water hingga 
instruktur, maupun para snorkeller yang ada di lokasi. Selain data-data tersebut, survei 
kepada pengunjung juga dilakukan guna mendapatkan informasi terkait kapasitas 
pengelolaan pariwisata (Management Capacity) dilakukan dengan mengidentifikasi 
kepuasaan pengunjung dan pengelolaan manajemen Taman Nasional Bali Barat. 
Informasi ini akan berguna sebagai faktor koreksi dalam analisis Daya Dukung Daya 
Tampung (DDDT) dari sisi sosial dan manajemen. 

Tabel 4 Nilai Daya Dukung Sebenarnya (Real Carrying Capacity) di Taman Nasional Bali

Nama
Site

PCC Cfsos CFgt CFdt Cfwind RCC/
Hari

Rotasi

638Pos 1

686Mangrove

546Eel Garden

705

Dream Whall

Anchor

547

717

751

388

690

547

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,669

0,426

0,700

0,725

0,681

0,778

0,825

0,498

0,588

0,387

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

118

81

106

141

103

154

171

53

112

59

15

10

13

18

13

19

21

7

14

7

Sandy Slope

Peti Point

Coral Garden

Bath Cave

Underwater Cave
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Nama
Site

RCC/
Hari

Nilai
MC

Nilai
TCC/
Hari

Nilai
TCC

insitu

Jumlah
Kapal/
Hari***

TCCper
Year

TCC per
Year

(Musim)

118Pos 1

Tabel 5 Nilai Daya Dukung Pariwisata (Tourism Carrying Capacity) di Taman Nasional Bali

81Mangrove

106Eel Garden

141

Dream Whall

Anchor

103

154

171

53

112

59

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

74

51

67

89

65

97

108

34

71

37

9

6

8

11

8

12

13

4

9

5

9

6

8

11

8

12

13

4

9

5

27.166

18.606

24.343

32.515

23.733

35.502

39.406

12.276

25.798

13.475

252.819 175.935

58.645

18.904

12.948

16.940

22.627

16.516

24.706

27.422

8.542

17.953

9.377

Sandy Slope

Peti Point

Coral Garden

Bath Cave

Underwater Cave

SUBTOTAL Estimasi Daya Dukung Wisata Selama di TN Bali Barat

PENGUNJUNG 3 SITE PER HARI

Dengan karakteristik yang hampir serupa di Taman Nasional Bali Barat, faktor yang 
digunakan di setiap lokasi sama yaitu dengan jarak antargrup adalah 100 meter dengan 
jumlah maksimal 5 orang dalam setiap grup. Rata-rata jumlah penyelam yang dapat 
berkunjung adalah 8 penyelam per hari di Taman Nasional Bali Barat dengan 
memperhatikan kenyamanan, keamanan, kapasitas pengelola, dan paling penting 
adalah keberlanjutan ekosistem di dalam kawasan yang lestari dengan dukungan 
pariwisata yang bertanggung jawab . 
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1 Diseminasi dan Sosialisasi3
Dalam proses pemaparan hasil dari analisis, P3E-Bali Nusra telah melaksanakannya 
pada tahun 2019 di Taman Nasional Bali Barat dengan mengundang semua 
stakeholder yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi tersebut. Hal itu 
juga menjadi momen untuk menyosialisasi hasil kajian, tetapi perlu adanya penguatan 
implementasi hasil kajian daya dukung di Taman Nasional Bali Barat sehingga dapat 
berjalan sesuai konsep pariwisata bahari yang berkelanjutan

1 Pembelajaran: Evaluasi dan Refleksi4
Melibatkan banyak stakeholder. Perlu 
lebih banyak melibatkan operator 
selam atau operator wisata bahari 
yang juga berada di luar sekitar area 
Taman Nasional Bali Barat, seperti 
yang berasal dari Kabupaten Badung 
dan Kota Denpasar. 

Penjadwalan penyelaman perlu 
mempertimbangkan hari tidak melaut 
berdasarkan hari raya di Bali yang 
telah terjadwal dalam kalendar Bali. 

Pengaturan kunjungan sesuai dengan 
kuota yang telah ditetapkan 
membutuhkan pemantauan dan 
evaluasi per tahun terkait penerapan 
DDDT di TN Bali Barat.

Pengelolaan wisatawan. 
Menyediakan sistem reservasi 
berbasis teknologi untuk kunjungan 
di Taman Nasional Bali Barat dengan 
pengguna kawasan yang telah 
terdaftar dan terverifikasi. 

 Memberlakukan konsep wisata 
“eksklusif” untuk lokasi menyelam 
ataupun snorkeling dengan kelas 
kesesuaian wisata “sesuai 
bersyarat”.

Pentingnya mendorongkan dan 
memberikan arahan kepada 
wisatawan agar dapat menerapkan 
kode etik pariwisata bertanggung 
jawab bagi pengunjung dan 
manajemen Taman Nasional Bali 
Barat.

Pentingnya pengembangan sarana 
dan prasarana pariwisata di Taman 
Nasional Barat dengan prinsip 
keberlanjutan dan lestari. Kelestarian 
sumber daya TN Bali Barat melalui 
mekanisme “memanen” air hujan, 
untuk mencegah penurunan fungsi 
jasa ekosistem penyediaan air serta 
potensi kebakaran hutan dan lahan di 
wilayah daratan.

PANDUAN DAYA DUKUNG WISATA BAHARI21



1 Kemitraan dalam Mendorong Kajian Daya 
Dukung1

1 Perancangan Desain dan Pelaksanaan Survei2

WWF-Indonesia telah menjalin kerja 
sama dengan Masyarakat Adat Kataloka 
sejak tahun 2011 dalam program Marine 
Conservation Agreement (MCA) untuk 
mendukung masyarakat adat dalam 
2.076,1 ha kawasan perairan Koon. 
Namun, pembiayaan dari program 
tersebut dirasa belum cukup sehingga 
dibutuhkan dukungan dari otoritas 
pemerintah dalam mendukung 
pembiayaan secara berkelanjutan dalam 
mengelola perairan Koon. Salah satu cara 
dalam mewujudkan rencana tersebut 
adalah dengan melakukan sinkronisasi   

dengan setiap rencana kegiatan 
pemerintah daerah yang relevan.
Beberapa mitra kunci yang telah 
diidentifikasi antara lain: 

Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Dinas 
Pariwisata Kabupaten Seram Bagian 
Timur, Jaringan Kapal Rekreasi Indonesia 
(Jangkar) selaku mitra potensial yang 
menaungi para penyelam Liveaboard 
(LoB) yang selama ini melakukan aktivitas 
penyelaman di KKPD Koon, serta DKP 
Provinsi Maluku selaku pihak dengan 
otoritas pengelolaan wilayah.

a Identifikasi alternatif lokasi penyelaman potensial

Sebelum dilakukan daya dukung wisata bahari di KKPD Koon, dilakukan 
identifikasi alternatif lokasi penyelaman terlebih dahulu. Dalam 
mengidentifikasi dan menentukan potensi/alternatif lokasi penyelaman baru 
yang cocok untuk kegiatan wisata bahari di KKP Koon, dengan menggunakan 
data Indeks Kesesuaian Wisata (IKW) yang diambil pada tahun 2016 
kemudian di-overlay dengan data hasil pemetaan partisipatif lokasi 
kunjungan LoB dan zonasi kawasan KKPD Koon yang ada. Sebagai hasilnya, 
didapatkan 12 lokasi potensial penyelaman yang baru. Pengumpulan data 
primer in situ atau pemeriksaan lapangan dilakukan di lokasi-lokasi prioritas 
tersebut dengan menggunakan Protokol Survei Pemantauan Bawah Air 
Spesies Hiu dan Pari di Kawasan Konservasi Perairan, WWF-Indonesia.

KKPD KOON
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b Pengambilan Data
 
Pengambilan data dilakukan pada bulan Oktober–September 2018 dengan 
melibatkan mitra kunci dari Universitas Pattimura, TNI Angkatan Laut, DKP 
Provinsi Maluku, dan masyarakat adat Kataloka. Karena kondisi cuaca, tim 
survei hanya dapat melaksanakan survei pada 11 dari 12 lokasi. Pengumpulan 
data dilakukan melalui sensus visual bawah air dengan metode long swim. Ada 
lima pengamat; antara lain pengamat bentik, karakteristik lokasi, biota 
karismatik atau ikan, pengamat kapal, dan master diver. Pengamat melakukan 
observasi selama kurang lebih 40 menit di bawah air pada empat kedalaman 
yaitu 20, 15, 10, dan 5 meter dengan tujuan untuk mengamati cakupan wilayah 
yang lebih luas pada beberapa representasi kedalaman. Pengamat bentik 
berenang di belakang pengamat ikan dengan rentang waktu 10 menit untuk 
setiap kedalaman. Pengamat karakteristik lokasi juga mencatat karakteristik 
lokasi untuk mengetahui habitat biota yang ditemui di lokasi penyelaman. Data 
yang telah dikoleksi kemudian dianalisis untuk mendapatkan nilai estimasi 
jumlah pengunjung wisata yang diperbolehkan dalam kurun waktu satu tahun 
per lokasi.

c Profil Hasil Kajian 

Berkaca pada target hasil kajian ini adalah para wisatawan khususnya para 
wisatawan selam, maka hasil kajian yang ditampilkan dalam bentuk laporan, 
angka dan tabulasi dirasa kurang menarik perhatian sehingga hasil kajian 
dibuat menjadi sebuah visualisasi yang menarik menjadi sebuah peta dan 
profil 3 dimensi dari masing-masing lokasi wisata penyelaman potensial di 
KKPD Koon.
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Diseminasi dan Sosialisasi

Tahapan diseminasi dan sosialisasi hasil kajian daya dukung KKPD Koon 
penting untuk dilakukan kolaborasi dengan mitra kunci yang memiliki 
kewenangan dalam menindaklanjuti hasil dari kajian daya dukung di KKPD 
Koon .

Pembelajaran: Evaluasi dan Refleksi

Selama proses kajian daya dukung ini berlangsung mulai dari persiapan hingga 
publikasi terdapat beberapa hasil evaluasi dan refleksi tim WWF-Indonesia di 
level tapak, antara lain:

Dalam kajian daya dukung wisata, pihak pengelola kawasan perlu melibatkan 
masyarakat lokal dan pemerintah selaku otoritas wilayah dalam setiap kegiatan. 
Memastikan adanya pembagian peran dalam pengelolaan perlu diperjelas agar 
tidak menjadi potensi konflik pengelolaan di masa depan.

d

e
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1 Kemitraan dalam Mendorong Kajian Daya 
Dukung1

Ide kajian daya dukung untuk KKP3K Serutbar berawal dari rencana proses 
penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) KKP3K Serutbar, 
sehingga dirasa relevan dan penting dalam mendukung rencana pengelolaan yang 
efektif dan berkelanjutan khususnya pada sektor pariwisata. Dalam mendorong kajian 
daya dukung di Serutbar, mitra yang terlibat merupakan pemegang otoritas kawasan 
seperti DKP Provinsi Maluku dan mitra relevan lainnya seperti Dinas Pariwisata dan 
BAPPEDA Provinsi Maluku di level provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku 
Tengah dan Lembaga Adat Wanu Atalo’a (Leawana) di level kabupaten dan lokal, Pusat 
Kajian Pariwisata Universitas Pattimura sebagai dukungan dari pihak akademisi serta 
mitra dari sektor privat.

Pemahaman mengenai daya dukung oleh pelaku pariwisata di KKPD Koon 
baik masyarakat lokal, pemerintah daerah maupun sektor swasta menjadi 
salah satu faktor penting agar implementasi daya dukung di kawasan KKPD 
Koon bisa efektif dan maksimal.

Penguatan sumber daya masyarakat lokal sangat perlu dilakukan agar 
meningkatkan  posisi tawar masyarakat di dalam ruang-ruang diskusi dan 
negosiasi. Mitigasi bencana baik pada saat pengambilan data di lapangan 
dalam bentuk protokol perlu dibuat dan menjadi acuan bagi setiap 
rekan-rekan WWF-Indonesia pada saat melakukan aktivitas lapangan yang 
berisiko tinggi.

Seluruh hasil kajian daya dukung baik untuk untuk data hasil kajian, 
analisis, dokumentasi foto dan video, maupun laporan perlu dibuat satu 
lokasi basis data yang bisa diakses dengan mudah oleh seluruh staf 
WWF-Indonesia.

KKP3K SERAM UTARA BAGIAN BARAT
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1 Perancangan Desain dan Pelaksanaan Survei2
Analisis daya dukung wisata selam dilakukan dalam dua tahapan, yaitu; 
(a) Pengambilan data lapangan dan analisis data (data lokasi penyelaman dan wisata 
pantai) dan (b) Pembuatan profil hasil kajian. Lokasi analisis daya dukung selam 
ditentukan berdasarkan nilai persentase tutupan terumbu karang tertinggi, yang diacu 
dari hasil survei data dasar biofisik dan ekologis (WWF-Indonesia, 2017), hasil 
pemetaan partisipatif masyarakat tentang lokasi wisata potensial (WWF-Indonesia, 
2019), dan rekomendasi keterwakilan zona pariwisata pada RPZ KKP3K Serutbar. 
Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 10 lokasi potensial yang diberi kode "CSer" 
untuk memudahkan proses pengambilan data. Namun, terdapat dua titik lokasi sebagai 
zona inti yang diberi tanda sebagai lokasi yang tidak digunakan untuk tujuan 
penyelaman komersial seperti yang diatur dalam dokumen RPZ MPA. Nantinya, kedua 
lokasi zona inti ini tidak akan dimunculkan dalam dokumen hasil kajian yang akan 
dipublikasikan kepada pihak eksternal.

1 Pengumpulan Data3
Pengambilan data lapangan dilakukan pada tanggal 9—13 Juli 2019. Terdapat 10 lokasi 
potensial, yang terdiri dari 7 lokasi penyelaman di wilayah Pulau Tujuh dan 3 lokasi 
penyelaman di wilayah Sawai. Proses pengambilan data menggunakan metode yang 
sama, yaitu metode sensus visual bawah air, yang juga dilakukan pada analisis daya 
dukung KKPD Koon tahun 2018. Pada 10 lokasi potensial, dilakukan penyelaman 
selama kurang lebih 40 menit, dengan metode berenang panjang (long swim). Terdapat 
lima pengamat, yaitu pengamat bentik, karakteristik lokasi, biota karismatik atau ikan, 
pengamat on board, dan pemimpin penyelaman. Pengamat melakukan pengamatan 
selama kurang lebih 40 menit di bawah air pada empat kedalaman yaitu; kedalaman 
20, 15, 10, dan 5 meter dengan tujuan untuk mengamati cakupan area yang lebih luas 
dalam beberapa representasi kedalaman. Pengamat bentik berenang di belakang 
pengamat ikan dengan waktu pengamatan 10 menit di setiap kedalaman. Pengamat 
karakteristik lokasi juga mencatat hal-hal seperti kontur perairan, karakteristik lokasi, 
biota yang dijumpai, serta daya tarik setiap lokasi penyelaman.

Pembuatan profil lokasi penyelaman dan wisata pantai dalam bentuk proyeksi tiga 
dimensi masing-masing lokasi penyelaman untuk memberikan gambaran informasi 
detail sekaligus menarik kepada para wisatawan.
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1 Diseminasi dan Implementasi4
Kegiatan diseminasi dan sosialisasi hasil kajian daya dukung di KKP3K Serutbar belum 
dilakukan. Namun, informasi hasil kajian ini sudah masuk dalam bagian dokumen 
Rencana Pengelolaan Zonasi (RPZ) Seram Utara bagian Barat .

© Irwan Hermawan | USAID SEA
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a Desain Awal Kajian

Dalam kajian ini pengumpulan data dilakukan di sembilan titik lokasi 
berdasarkan penyelaman favorit di wilayah SAP Selat Pantar dan Laut 
Sekitarnya. Lokasi prioritas disusun berdasarkan beberapa kriteria, di 
antaranya lokasi kajian merupakan habitat penting, lokasi penyelaman 
favorit, dan merupakan keterwakilan zona pemanfaatan pariwisata. Selain 
pertimbangan di atas, pemilihan lokasi kajian juga dilakukan berdasarkan 
kondisi cuaca saat kajian dilaksanakan.

1 Kemitraan dalam Mendorong Kajian Daya 
Dukung1

Melihat adanya kebutuhan riset untuk penguatan tata kelola Kawasan Konservasi 
Perairan SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Alor, WWF-Indonesia mengusulkan 
adanya kajian daya dukung wisata bahari kepada KCD DKP NTT. Usulan ini sesuai 
dengan rencana DKP NTT terkait pengelolaan wisata bahari di di SAP Selat Pantar. 
Pihak KCD DKP NTT kemudian memasukkan kajian tersebut dalam program, dengan 
secara teknis didukung pelaksanaannya oleh WWF-Indonesia. Kajian daya dukung 
selam dilakukan secara bertahap pada tahun 2019-2020 dengan membentuk beberapa 
pihak terlibat. Kajian pengumpulan data awal dilakukan oleh tim yang terdiri dari 
WWF-Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor, Dinas Pariwisata 
Kabupaten Alor, Universitas Tribuana Kalabahi, dan Scuba Diver Australia Asia 
Magazine dan melibatkan pelaku usaha wisata selam Alor sebagai narasumber dan 
pihak terlibat. Dalam proses implementasi selanjutnya, masih terdapat gap pada 
kalangan praktisi wisata selam, serta gap pengelola kawasan SAP Selat Pantar dan Laut 
Sekitarnya. Sehingga pada tahun 2020 terbentuklah inisiatif dari praktisi wisata bahari 
untuk membentuk wadah bernama Aliansi Bahari Alor dengan tujuan yang sejalan 
untuk menyuarakan pelestarian ekosistem khususnya pada Zona Pariwisata secara 
kolaboratif, yang selanjutnya secara utuh mendukung WWF-Indonesia dan KCD DKP 
NTT dalam kajian daya dukung wisata selam. 

1 Perancangan Desain dan Pelaksanaan Kajian2

KKP ALOR
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b Pengumpulan Data Daya Dukung Tahap I

Survei daya dukung wisata selam dilakukan di 9 lokasi prioritas penyelaman selama 
kurang lebih 40 menit, dengan metode berenang panjang (long swim). Terdapat 
lima pengamat, yaitu pengamat bentik, karakteristik lokasi, biota karismatik dan 
ikan, pengamat on board, dan pemimpin penyelaman. Pengamat melakukan 
pengamatan selama kurang lebih 40 menit di bawah air pada empat kedalaman 20, 
15, 10, dan 5 meter dengan tujuan untuk mengamati cakupan area yang lebih luas 
dalam beberapa representasi kedalaman. Pengamat bentik berenang di belakang 
pengamat ikan dengan waktu pengamatan 10 menit di setiap kedalaman. Pengamat 
Karakteristik Lokasi juga mencatat hal-hal seperti kontur perairan, karakteristik 
lokasi, biota yang dijumpai, serta daya tarik setiap lokasi penyelaman. Sedangkan 
pengamat on board melakukan perekaman jalur penyelaman menggunakan GPS. 
Terdapat tim tambahan yaitu fotografer bawah laut untuk memperkuat dokumentasi 
profil penyelaman dan biota karismatik di setiap lokasi pengamatan. Metode 
pengumpulan data daya dukung wisata selam diilustrasikan melalui gambar di 
bawah ini.

SURVEY METHODS

18 or 20 m 10 minutes

15 m 10 minutes

10 m 10 minutes

5 m 10 minutes
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c Pengumpulan Data Kajian Kapasitas Pengelolaan 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi dan analisis mengenai 
kondisi kapasitas pengelolaan kepariwisataan di Alor secara umum, baik dari segi 
wisata bahari diving, snorkeling, pantai, pengamatan dugong, maupun wisata 
budaya dan desa yang ada di Kabupaten Alor. Pendataan ini dilakukan untuk 
mendapatkan informasi menyeluruh dan menjadi salah satu faktor koreksi yang 
digunakan untuk mendapatkan nilai daya dukung wisata selam. Pengumpulan data 
dilakukan selama dua bulan, pada 26 Agustus—26 Oktober 2019 yang dilakukan 
oleh dua orang enumerator WWF-Indonesia. Wawancara dan pengisian kuesioner 
yang digunakan mencakup beberapa aspek, antara lain aspek ekonomi (travel cost, 
daya dukung, accommodation, dan willingness to pay) dan aspek persepsi terhadap 
pengelolaan pariwisata pada beberapa kriteria (infrastruktur, peralatan, dan 
personel) yang ditanyakan kepada wisatawan asing dan domestik. Pengumpulan 
data juga dilakukan melalui wawancara dan pengisian kuesioner kepada pemangku 
kepentingan (stakeholder) yang berhubungan dengan sektor pariwisata, antara lain 
dinas dan instansi terkait, pengusaha pelaku wisata selam/dive operator, wisata 
darat/tour operator, akomodasi, maupun pengelola pantai/destinasi wisata yang 
ada di Kabupaten Alor. Pengumpulan data tambahan untuk mengakomodir 
stakeholder dari sektor swasta dilakukan pada 18-29 Februari 2020.

d Pengumpulan data Pengumpulan Data Tahap II + Analisis Data Secara 
Partisipatif (modifikasi berdasarkan pengalaman dive operator yang 
tergabung di Aliansi Bahari Alor)

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi 
pemanfaatan wisata selam berdasarkan pengalaman dan relevansi metode yang 
diadaptasi di titik selam berdasarkan analisis ekologis dan spasial oleh Operator 
Jasa Selam yang tergabung dalam Aliansi Bahari Alor (ABA). Pengumpulan data 
dilakukan selama dua bulan, pada bulan Mei—Juli 2020 melalui kuesioner, peta 
spasial melalui citra satelit, dan pengalaman penyelaman oleh Operator Jasa selam. 
Dalam pengumpulan data ini ditambahkan empat lokasi yang menjadi perhatian 
kajian daya dukung wisata selam sehingga secara total terdapat 13 lokasi.

PANDUAN DAYA DUKUNG WISATA BAHARI 30



Nama Lokasi Habitat 
Penting

Lokasi
Penyelaman

Favorite
Zonasi

Biatabang Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Tabel 3 Pembagian slot pada September 2019 (Periode I) di Karang Makassar

Limarahing 2

Lewalu

Harilolong

Abila

Bama Wall

Matap 

Ampera

Limarahing 1

Harilolong (Cathedral)

Probur (Caves)

Munaseli (Current Alley)

Bakalang (Jetty)

1 Diseminasi3
Telah dilakukan diseminasi hasil kajian tahap pertama kepada KCD DKP NTT untuk 
Alor dan tahap kedua kepada Aliansi Bahari Alor. Diseminasi ini mendapatkan review 
yang kemudian sedang dalam tahap finalisasi laporan kajian, untuk selanjutnya dapat 
diadvokasi kepada pihak KCD DKP NTT agar dapat membangun mekanisme 
implementasi. Diseminasi dilakukan dengan didukung oleh BPSPL Denpasar pada 18 
November 2020 . 
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Perlu sinkronisasi dengan pengelola 
terkait kebutuhan kajian ini 
berdasarkan rencana pengelolaan 
(KCD KP NTT Wilayah Kabupaten 
Alor).

Memetakan tokoh kunci yang dapat 
mendukung kajian sampai pada 
tahapan adaptasi dan implementasi 
terhadap pengelolaan secara 
kolaboratif (pihak yang strategis 
untuk menjaga dan meneruskan 
implementasi kajian: Akademisi 
Untrib, Aliansi Bahari Alor, dan 
Bappelitbang), serta pihak eksternal 
Alor yaitu BPSPL Denpasar dan KKP.

Pemahaman mengenai daya dukung  

oleh pelaku pariwisata di SAP 
SelatPantar masyarakat lokal, sektor 
privat, dan pemerintah daerah 
menjadi salah satu faktor penting agar 
implementasi daya dukung di 
kawasan SAP Selat Pantar dan Laut 
Sekitarnya bisa maksimal dan efektif.

Melakukan pengembangan terhadap 
metode berdasarkan pendekatan yang 
logis untuk daya dukung selam 
terhadap pemanfaatan keruangan. 
Riset Rios Jara, masih dianggap 
kurang ideal dalam pemanfaatan 
ruang untuk wisata selam 
dikarenakan trek yang ada di titik 
penyelaman hanya sebatas garis/trek 
penyelaman.

1 Pembelajaran: Evaluasi dan Refleksi4
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1 Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Daya 
Dukung Wisata Bahari 

1

PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI 
KAJIAN DAYA DUKUNG WISATA

Pelibatan 
pemangku 

kepentingan

Perancangan 
desain dan 

pelaksanaan 
survei

Implementasi

Diskusi awal dengan pihak pengelola
 
Koordinasi yang baik perlu dilakukan di tahapan awal antara inisiator kajian daya 
dukung. Diskusi awal perlu dilakukan dengan pihak pengelola, mengingat fungsi 
pengelolaan daya dukung pariwisata terdapat pada pihak pengelola kawasan dan 
pemerintah daerah. Pihak pengelola kawasan konservasi dan pemerintah daerah 
memiliki peran dalam menerima kajian dan menyiapkan mekanisme sistem daya 
dukung tersebut. Dalam diskusi awal, perlu dihasilkan kesepakatan dan pembagian 
tugas antara pihak pengelola dan pihak lembaga/komunitas inisiator. Perlu ditetapkan 
juga peran dan kesepakatan waktu pelaksanaan kajian daya dukung wisata, berdasarkan 
regulasi dan tata kelola yang ada. Dalam tahapan ini disepakati pula ruang lingkup 
kajian daya dukung wisata bahari yang akan dilakukan, antara lain selam, snorkeling, 
atau pantai. 

a
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Proses kemitraan dalam melakukan kajian daya dukung

Tahapan awal dalam melakukan kajian 
daya dukung wisata adalah mengetahui 
pihak mana saja yang memiliki 
kewenangan pengelolaan dan melakukan 
praktik langsung dengan kegiatan 
pariwisata bahari. Tokoh yang terlibat 
dalam kegiatan pariwisata bahari ini 
terdiri atas pemerintah daerah setempat di 
tingkatan kabupaten maupun provinsi 
(tergantung pada cakupan/luasan kajian) 
khususnya di bidang Perikanan dan 
Kelautan, serta Pariwisata. Jika 
merupakan bagian dari kawasan 
konservasi, terdapat lembaga pengelola 
kawasan—pengelola dapat berada di 
tingkat provinsi maupun pusat tergantung 
pada status dan cakupan kawasan  

konservasi tersebut. Dari sisi praktisi dan 
pihak pelaku pariwisata, terdapat pemilik 
usaha pariwisata selam, wisata snorkeling, 
maupun kapal rekreasi/liveaboard. Dalam 
pelaksanaan kajian, dibutuhkan pula 
peran akademisi setempat yang dapat 
berperan dalam proses penelitian, 
pemantauan, dan evaluasi. Pihak-pihak 
tersebutlah yang  dapat dilibatkan dalam 
kemitraan dalam merancang kajian daya 
dukung wisata bahari. Kemitraan dapat 
dilakukan antara lembaga/komunitas 
inisiator dengan pemerintah, dengan 
lembaga non-profit, serta dengan asosiasi 
pelaku usaha pariwisata, atau dengan 
pelaku usaha perorangan.

Diskusi lintas stakeholders: Penentuan peran, lokasi 
prioritas dan dukungan

Penggalian dan fasilitasi setiap pemangku kepentingan dibutuhkan, idealnya dilakukan 
menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD). Bersama pemerintah daerah dan 
pengelola kawasan konservasi, dalam tahapan ini secara khusus dibutuhkan dialog 
dengan para praktisi pariwisata bahari, karena pihak inilah yang memiliki perhatian dan 
kebutuhan dalam pelaksanaan praktik pariwisata yang berkelanjutan, bagi lingkungan 
dan praktik usahanya. Selain itu, pelaksanaan daya dukung ke depannya akan perlu 
kerja sama dengan pelaku usaha pariwisata. Jika pelaksanaan FGD tidak 
memungkinkan, dapat dilakukan diskusi terpisah dengan setiap pemangku kepentingan. 
Hal ini bertujuan agar setiap mitra terlibat dapat memiliki kesamaan visi-misi dalam 
melestarikan sumber daya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan sebagai dasar 
pelaksanaan kegiatan pariwisata. Dalam tahapan diskusi ini, keluaran yang diharapkan 
adalah terbentuknya tim pelaksana survei, penentuan lokasi prioritas, dan dukun-
gan/kontribusi apa saja yang dapat diberikan oleh para mitra, berdasarkan kemampuan 
yang dimiliki.

b

c
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1 Perancangan Desain dan Pelaksanaan Survei2
Perencanaan metode dan referensi studi 

Penilaian kesesuaian wisata dilakukan terhadap kawasan perairan yang belum 
terdapat kegiatan pemanfaatan perairan. Analisis kesesuaian wisata dilakukan 
berdasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Yulianda (2019). Pengukuran Indeks 
Kesesuaian Wisata (IKW) dilakukan dengan membandingkan parameter dengan nilai 
maksimum dari suatu kategori wisata. Beberapa kegiatan wisata dapat diukur 
kesesuaiannya menggunakan pengukuran IKW, yaitu wisata pantai, wisata snorkeling, 
dan wisata diving. Terdapat empat parameter pokok dalam penentuan kesesuaian 
terumbu karang untuk wisata, yaitu (1) sebaran tutupan terumbu karang, (2) 
kecerahan perairan, (3) kedalaman terumbu karang/kedalaman perairan, (4) 
kecepatan arus.

Keterangan: 
IKW: Indeks Kesesuaian Wisata 
Ni: Nilai parameter ke-i (Bobot × Skor) 
Nmaks: Nilai maksimum dari suatu kategori wisata.

Secara lebih detail, terdapat 10 parameter nilai kesesuaian wisata selam 
berdasarkan pada 6 parameter (Tabel 7); 7 parameter nilai kesesuaian wisata 
snorkeling (Tabel 8); dan 10 parameter untuk kesesuaian wisata pantai (Tabel 9).

Keterangan: 
Nilai maksimum= 156 
S1 = Sangat sesuai, dengan nilai 80—100 % 
S2 = Cukup sesuai, dengan nilai 60— < 80 % 
S3 = Sesuai bersyarat, dengan nilai 35— <60 % 
N = Tidak sesuai, dengan nilai < 35 
B = Bobot 
S = Skor

Rumus kesesuaian lahan untuk wisata       IK W =∑ [ Ni/ Nmaks] × 100 %

Kesesuaian wisata pantai, snorkeling, dan diving 

a
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Tabel 7 Matriks kesesuaian wisata selam (Yulianda 2019)

Parameter Bobot S1 Skor S2 Skor S3 Skor N Skor

Kecerahan 
Perairan (%)

5

5

3

3

1

1

>80 3

3

3

3

3

3

50-80 2

2

2

2

2

2

20-<50 1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

<20

<25

<4

<20

<50

<30

25-50

4-7

20-<50

>30-50

>20-30

>50-75

<7-12

50-100

>15-30

>15-20

>75

>12

>100

0-15

6-15

Tutupan
Komunitas 
Karang (%)

Jenis Life 
Form

Jenis Ikan 
Karang

Kecepatan 
Arus (cm/dtk)

Kedalaman 
Terumbu 
Karang (m)
 

Tabel 8 Matriks kesesuaian wisata snorkeling (Yulianda 2019)

Parameter Bobot S1 Skor S2 Skor S3 Skor N Skor

Kecerahan 
Perairan (%)

5

5

3

3

1

1

100 3

3

3

3

3

3

80-<100 2

2

2

2

2

2

20-<80 1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

<20

<25

<4

<10

<50

<10-<1

25-50

4-7

10-<30

>30-50

>6-10

>50-75

<7-12

30-50

>15-30

>3-6

>75

>12

>50

0-1

1-3

Tutupan
Komunitas 
Karang (%)

Jenis Life 
Form

Jenis Ikan 
Karang

Kecepatan 
Arus (cm/dtk)

Kedalaman 
Terumbu 
Karang (m)

1 3 2 1 0<20>20-100>100-500>500Lebar Hamparan
Dasar Karang (m)
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Daya dukung wisata pantai

Penilaian daya dukung kawasan wisata pantai pada area yang dilindungi mengacu 
pada perhitungan Douglass (1975) dan Cifuentes (1992). Daya dukung ini menetapkan 
jumlah kunjungan maksimum suatu area berdasarkan kondisi fisik dan biologi hanya 
mempertimbangkan 3 tingkatan yaitu, daya dukung fisik (Physical Carrying 
Capacity/PCC), Daya dukung aktual (Real carrying capacity/RCC), dan Daya dukung 
wisata efektif (Effective Carrying Capacity/ECC) (Zacarias et al, 2011). Penerapan 
metode ini memperhatikan elemen aliran wisatawan (tourist flows), ukuran area, 
jumlah maksimum ruang tersedia untuk masing-masing wisatawan bergerak bebas 
dan waktu kunjungan. 

Tabel 9 Matriks kesesuaian untuk kategori wisata pantai (Yulianda 2019)

Parameter Bobot S1 Skor S2 Skor S3 Skor N Skor

Kedalaman
Perairan (m)

5

5

5

3

3

3

0-3 3

3

3

3

3

3

>3-6 2

2

2

2

2

2

>6-10 1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

<10

Lumpur.
Berbatu
Terjal

<3

Lumpur

>0.51

>45

Pasir Hitam.
Berkarang.

Sedikit Terjal

3-<1

Pasir 
Berlumpur

0.34-0.5

>25-45

Pasir Putih. 
Sedikit 
Karang

10-15

Karang
Berpasir

0.17-0.3

10-25

Pasir 
Putih

>1

Pasir

0-0.1

<1

Tipe Pantai

Lebar Pantai
(m)

Material Dasar 
Perairan

Kecepatan Arus
(m/dt)

Kemiringan 
Pantai (0)

1 3 2 1 0
Hutan Bakau.
Pemukiman.
Pelabuhan

Belukar 
Tinggi

Semak Belukar
Rendah.
Savana

Kelapa.
Lahan 

Terbuka

Penutupan 
Lahan Pantai

1 3 2 1 0
Bulu Babi.
Ikan Pari.
Lepu. Hiu

Bulu Babi.
Ikan Pari

Bulu BabiTidak 
Ada

Biota Berbahaya
 

1 3 2 1 0>2>1.2>0.5-1<0.Ketersediaan
air tawar (km)
 

1 3 2 1 0<23-5>5-10>10Kecerahan 
Perairan (m)
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Daya dukung fisik (Physical Carrying Capacity)

Rumus yang digunakan berdasarkan Cifuentes (1992), dengan modifikasi 
Douglass (1975), Fandeli dan Muhammad (2009) dan Lucyanti et al (2013) :

 
Daya dukung aktual (Real Carrying Capacity)

Rumus yang digunakan adalah berdasarkan Zacarias et al (2011) mengacu pada 
Cifuentes (1992) sebagai berikut:

PCC menjelaskan batas maksimum dari kunjungan yang dapat dilakukan dalam satu 
hari; A adalah luas area yang digunakan untuk wisata pantai; B adalah luas area yang 
dibutuhkan oleh seorang wisatawan untuk berwisata dengan tetap memperoleh 
kepuasan; Rf adalah faktor rotasi - kemungkinan setiap kegiatan dilakukan 
berdasarkan waktu yang tersedia dalam sehari. Membutuhkan kuesioner lebih lanjut 
untuk mengetahui durasi kegiatan wisata yang terjadi.

Perhitungan potensi aktivitas dalam satuan ruang (Yulianda, 2007 dalam Renjaan 
dan Susanty, 2020)

PCC = A x 1 
B 

x Rf

RCC = PCC x x x x ..... Cf₁ Cf₂ Cfn

No Tipe aktivitas
Table 1

Table 2

 B (luas area wisata per orang) Keterangan 
1  Duduk santai 5 m2 1 orang membutuhkan 5 m 
2 Berenang 50 m2 1 orang membutuhkan 10 m x 5 m 
3 Wisata pantai 50 m2 1 orang membutuhkan 10 m x 5 m 
4 Wisata kemah 100 m2 (*)  2 orang membutuhkan 10m x 10m 

 

No Tipe aktivitas  Kebutuhan waktu 
(waktu per orang)  

Total waktu dalam sehari 
(pukul 8.00-18.00) 

1  Duduk santai  8 jam 10  
2 Berenang  2 jam  10  
3 Wisata pantai  2 jam  10  
4 Wisata kemah  24 jam (*) 24 
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Daya dukung efektif (Effective Carrying Capacity)

Daya dukung efektif (ECC) didapatkan dengan melakukan kombinasi hasil daya 
dukung aktual dengan kapasitas manajemen area wisata (Zacarias et al. 2011) :

RCC adalah daya dukung sebenarnya, MC adalah kapasitas manajemen area. 
Parameter terakhir ini didapatkan dengan mengetahui kapasitas petugas pengelola 
pada area wisata.

Rn adalah jumlah petugas/pengelola yang ada; Rt adalah jumlah petugas/pengelola 
yang dibutuhkan yang idealnya terlibat dalam kegiatan wisata. Membutuhkan 
kuesioner lebih lanjut terhadap wisatawan terkait persepsi wisatawan terhadap 
jumlah petugas pengelola.

MC = 
Rn 

Rt
x 100%

ECC = PCC x MC

RCC adalah daya dukung aktual yaitu jumlah maksimum pengunjung yang dapat 
mengunjungi situs area wisata tertentu berdasarkan faktor koreksi menurut 
karakter biofisik setempat; PCC adalah daya dukung fisik; Cf....Cfn adalah 
faktor-faktor koreksi dari parameter biofisik lingkungan suatu area wisata. Untuk 
menghitung faktor koreksi Cfn menggunakan rumus sebagai berikut (Zacarias et 
al., 2011):

Cfn adalah faktor koreksi ke-n terkait dengan komponen ke-n; Mn adalah kondisi 
nyata pada variabel fn terhitung; Mt adalah batas maksimum pada variabel fn 
tersebut. Faktor dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan yang diukur. Cf dapat 
dilihat berdasarkan (1) jumlah musim hujan dari keseluruhan bulan, (2) musim 
gelombang tinggi dari keseluruhan bulan, dan lain-lain. Faktor Cf dapat 
disesuaikan berdasarkan kebutuhan yang diukur.

Cfn = 1 - (Mn/Mt)
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Physical Carrying Capacity (PCC) 

Adalah perhitungan yang dilakukan untuk mengestimasi maksimal jumlah 
kunjungan secara fisik bisa diterima di area tertentu dengan periode waktu 
tertentu pula, dengan rumus sebagai berikut : 

PCC: Physical Carrying Capacity 
S: Available Surface Linear/Panjang Rute Penyelaman (meter) 
SP: Used Surface/Area yang digunakan dari penyelam (meter) 
NV: Jumlah kunjungan (visits) yang bisa diulang saat penyelaman 
(visits/day/dive site) 

Perhitungan Used Surface Area di setiap dive site dapat berbeda, hal ini karena 
dilakukan perhitungan dengan mengalikan panjang penyelaman menggunakan 
GPS, lebar dengan jarak pandang kiri-kanan sebesar transek sabuk bayangan (2 
meter), dan tinggi sesuai tinggi rata-rata penyelam.

Physical Carrying Capacity

Berdasarkan Rios Jara (2013) yang melakukan penelitian daya dukung wisata di 
Meksiko dan di Colombia (Fransisco et all, 2014), maka dengan metodologi yang 
hampir serupa dengan beberapa modifikasi, daya dukung wisata selam dengan 
memperhatikan beberapa faktor di lokasi penyelaman favorit di kawasan 
konservasi. 

Dalam perhitungan daya dukung wisata ini, area yang digunakan adalah luasan 
area pengambilan langsung (GPS Tracking) dan mengestimasi panjang dan lebar 
yang digunakan untuk penyelaman efektif bagi para wisatawan. Perhitungan daya 
dukung wisata dengan menggunakan metode oleh Cifuentes (1999) dengan 
beberapa koreksi faktor yang telah diadopsi oleh Rios Jara (2013) yang disesuaikan 
dengan kondisi bawah laut dengan memperhatikan risiko dan kerentanan 
ekosistem, dengan tiga tahap yaitu : 

1) Perhitungan Physical Carrying Capacity (PCC) 
2) Perhitungan Real Carrying Capacity (RCC)
3) Perhitungan Tourism Carrying Capacity (TCC) 

Daya Dukung Wisata Pantai (Diving Carrying Capacity)

PCC = 
S ( )SP

x NV
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Cfsos: Faktor Koreksi Sosial (Social Correction Factor), faktor ini 
menggunakan aspek yang berbeda dalam kualitas kunjungan untuk mendapatkan 
kepuasan yang menyenangkan selama pesiar. Hal ini berdasarkan jumlah grup, 
durasi penyelaman, dan jarak antar-grup untuk mengurangi ‘kemacetan’ di bawah 
laut dan meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penyelam. 

1)

Diving track 
Di mana nilai NV didapatkan dari : 

Real Carrying Capacity (RCC)
Dalam mendapatkan nilai RCC, faktor koreksi sangat diperlukan yang pastinya 
berbeda di dalam dive site tertetu. Menurut Gallo, et all (2003) perhitungan dasar 
dalam mengukur faktor berdasarkan formula dasar yaitu : 

NV 

Vt  
Tv  

: Jumlah kunjungan (visits) yang bisa diulang saat 
  penyelaman (visits/day/dive site) 
: Total waktu potensial dalam 1 hari 
: Waktu yang digunakan dalam setiap kunjungan

CFx 
Lmx  
Tmx 

: Koreksi faktor variabel x
: Besaran maksimal variabel x
: Nilai besaran total dari variabel x

Faktor koreksi yang didapatkan bisa dimengerti dalam hal statistik probablitas di 
mana koreksi tersebut sama dengan kemungkinan hal-hal yang terjadi dalam 
variabel x yang berhubungan dengan frekuensi relatif dari x yang diestimasi 
berdasarkan pengamatan langsung ketika di lapangan atau menggunakan 
informasi yang sudah ada untuk mengetahui kondisi fisik dan biologi dalam dive 
site. Dengan demikian, faktor koreksi ini juga secara kuantitatif mengestimasi 
kemungkinan hal-hal yang tidak terjadi pula dalam variabel x. Dalam hal ini 
koreksi faktor menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana kemungkinan x bisa 
tidak terjadi, CFx = 1 p(x).

Dalam penelitian ini, RCC dapat dilihat dengan faktor koreksi sebagai 
berikut:

    RCC = PCC x  Cfsos  x  CFfg x  CFda x Cfwind

Nilai tersebut adalah: 
RCC: Real Carrying Capacity (RCC) 
PCC: Physical Carrying Capacity (PCC) 
Dengan nilai koreksi: 
 

Vt

Tv
NV=

Lmx

Tmx
CFx= 1 -
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Tourism Carrying Capacity  (TCC)

Tourism Carrying Capacity (TCC) atau Daya Dukung Wisata pada dasarnya adalah 
menghitung jumlah penyelam di dive site tertentu yang bisa diterima dalam satu 
hari dengan menggunakan faktor koreksi yang sesuai dengan masing-masing 
kawasan konservasi. Tentunya setiap kawasan akan menjadi berbeda. Daya dukung 
wisata ditetapkan oleh level dampak yang dapat diterima (Davis and Tisdell, 1996). 
Selain faktor koreksi, hal lain yang dinilai adalah kapasitas pengelola yang dinilai 
oleh wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Konservasi.

Dalam estimasi daya dukung wisata sangat berhubungan dengan Kapasitas 
Pengelola atau Management Capacity (MC). Dalam penelitian Fransisco (2014) di 
Colombia, estimasi ini juga sering disebut juga Daya Dukung Efektif atau Effective 
Carrying Capacity (ECC) yang didefinisikan sebagai kondisi terbaik yang pengelola 
seharusnya upayakan dan dapat disesuaikan dengan kepuasan pelanggan. Nilai TCC 
bisa didapat dengan: 

    TCC = RCC x MC

TCC: Tourism Carrying Capacity 
RCC: Real Carrying Capacity/Daya Dukung  Sebenarnya
MC: Management Capacity 

CFfg: Perhitungan faktor koreksi kerapuhan (Fragility Factor) yaitu dengan 
mengestimasi tutupan karang keras yang sangat rentan karena penyelam sering 
berinteraksi dengan terumbu karang dan jangkar kapal (Hawkins and Roberts, 
1992). 

Cfda: Faktor Koreksi ini berdasarkan dari frekuensi kontak dengan dasar perairan 
(terumbu karang maupun biota laut lainnya) dan kemungkinan ini dapat 
menyebabkan dampak. Koreksi ini disebut faktor kerusakan akibat kontak 
penyelam (damage due to contact factor).

Cfwind: Faktor Koreksi Angin (Wind Correction) ini dapat memengaruhi secara 
langsung terkait dengan gelombang perairan dan dapat menyebabkan kesulitan 
dalam mengakses dive site untuk beberapa saat.

2)

3)

4)
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Kapasitas Pengelolaan Kepariwisataan 

Faktor koreksi untuk mendapatkan nilai Tourism Carrying Capacity adalah 
dengan melakukan survei lanjutan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi 
pengelolaan kepariwisataan (Management Capacity/MC) secara umum, baik dari 
segi wisata bahari diving, snorkeling, pantai, maupun wisata budaya dan desa. Hal 
ini dilakukan untuk mendapatkan informasi menyeluruh dan menjadi salah satu 
faktor koreksi yang digunakan untuk mendapatkan nilai Carrying Capacity/daya 
dukung wisata bahari.

Wawancara dan/pengisian kuesioner yang digunakan mencakup beberapa aspek, 
antara lain aspek ekonomi (travel cost, accommodation, dan willingness to pay) 
dan aspek persepsi terhadap pengelolaan pariwisata pada beberapa kriteria 
(infrastruktur, peralatan, dan personel)  yang ditanyakan kepada wisatawan asing 
dan domestik. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dan/pengisian 
kuesioner kepada pemangku kepentingan (stakeholders) yang berhubungan 
dengan sektor pariwisata, antara lain dinas dan instansi terkait, pengusaha pelaku 
wisata dive operator, tour operator, akomodasi, maupun pengelola pantai/ 
destinasi wisata yang ada di kawasan pariwisata maupun kawasan konservasi 
terkait.

Dalam mendapatkan nilai MC yaitu dengan mengestimasikan dari perhitungan 
beberapa variabel seperti infrastruktur, peralatan-peralatan, kapasitas personel 
yang ada di dalam Taman Nasional Komodo, dan penyedia layanan wisata. Nilai 
MC dapat optimal jika pengelola dapat mengembangkan aktivitasnya dan mencapai 
tujuan/sasarannya (Cifuentes and others, 1999). Sedangkan dalam hal ini Taman 
Nasional Komodo upayanya dalam mencapai visi dan misi. Metode yang digunakan 
adalah wawancara kepada pengunjung Taman Nasional yang menilai bagaimana 
variabel tersebut berjalan saat melakukan wisata di dalam kawasan.

Diving profile: ikan dan megafauna, spesies kharismatik

Pembuatan profil penyelaman dari beberapa lokasi kajian daya dukung dilakukan 
untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai keunikan dari suatu lokasi 
penyelaman. Keunikan setiap lokasi penyelaman ditandai dengan bentang laut, 
serta dengan ditemukannya biota endemik yang tinggal di ekosistem terumbu 
karang dan spesies karismatik. Serta jika ditemukannya hewan makro, mega fauna 
(mamalia laut, hiu, pari manta) ataupun reptil yang melintas selama survei 
penyelaman bawah laut dilakukan. 
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Tourism Carrying Capacity  (TCC)

Tourism Carrying Capacity (TCC) atau Daya Dukung Wisata pada dasarnya adalah 
menghitung jumlah penyelam di dive site tertentu yang bisa diterima dalam satu 
hari dengan menggunakan faktor koreksi yang sesuai dengan masing-masing 
kawasan konservasi. Tentunya setiap kawasan akan menjadi berbeda. Daya dukung 
wisata ditetapkan oleh level dampak yang dapat diterima (Davis and Tisdell, 1996). 
Selain faktor koreksi, hal lain yang dinilai adalah kapasitas pengelola yang dinilai 
oleh wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Konservasi.

Dalam estimasi daya dukung wisata sangat berhubungan dengan Kapasitas 
Pengelola atau Management Capacity (MC). Dalam penelitian Fransisco (2014) di 
Colombia, estimasi ini juga sering disebut juga Daya Dukung Efektif atau Effective 
Carrying Capacity (ECC) yang didefinisikan sebagai kondisi terbaik yang pengelola 
seharusnya upayakan dan dapat disesuaikan dengan kepuasan pelanggan. Nilai TCC 
bisa didapat dengan: 

    TCC = RCC x MC

TCC: Tourism Carrying Capacity 
RCC: Real Carrying Capacity/Daya Dukung  Sebenarnya
MC: Management Capacity 

Pengumpulan data dan analisis 

Survei di laut dan pantai (kebutuhan tim, data, peralatan) 

Pengumpulan data dalam survei khususnya untuk tim pengumpul data biofisik 
terumbu karang terdiri atas lima orang penyelam utama, yaitu: Dive Master, spesialis 
terumbu karang, spesialis ikan karang, spesialis profil penyelaman, dan fotografer 
bawah laut. Tim dapat melakukan penambahan tim cadangan dengan salah satu 
spesialisasi ataupun cadangan yang menguasai minimal dua spesialisasi untuk dapat 
mengefisiensikan pengumpulan data. Survei di pantai terdiri atas dua orang, dengan 
pembagian tugas mencari informasi biofisik pantai (kedalaman perairan, tipe pantai, 
lebar pantai, material dasar perairan, kemiringan pantai, kecerahan perairan, 
penutupan lahan pantai, dan ketersediaan air tawar), serta biofisik pesisir (kecepatan 
arus dan biota berbahaya).
 
Wawancara ke wisatawan dan stakeholders pariwisata

Dalam mendapatkan nilai Management Capacity/kapasitas pengelolaan, metode 
yang digunakan adalah wawancara kepada pengunjung kawasan konservasi yang 
menilai bagaimana variabel tersebut berjalan saat melakukan wisata di dalam 
kawasan. Terdapat tiga kriteria utama dalam penilaian Kapasitas Pengelolaan, 
yaitu:

1)

2)

3)

Infrastruktur seperti kantor administrasi di pulau/kawasan, tempat tinggal 
untuk personel, ruang rapat atau showroom, wilayah perkemahan, tempat 
sampah, pengolahan sampah, tempat duduk, meja, kamar mandi, saluran air 
atau septic tank (pengelolaan sampah dan limbah); 

Peralatan seperti stasiun meteorologi, taman dan kendaraan, peralatan selam, 
kompresor udara, radio komunikasi, peralatan P3K, dan peralatan yang 
dibutuhkan lainnya; 

Personel seperti administrasi, ranger/petugas kawasan konservasi, dive guide, 
penyelam tersertifikasi, protokol keselamatan dan keamanan, dan peraturan 
penggunaan kawasan konservasi. Keseluruhan aspek tersebut dinilai 
performanya, berdasarkan faktor yang memengaruhinya, antara lain: (1) jumlah 
optimal, (2) keadaan, (3) lokasi, dan (4) fungsinya. Masing-masing diberikan 
pembobotan agar dapat diperoleh nilai yang berada dalam rentang tidak 
memuaskan (<30%) dan sangat memuaskan (>90%) (Rios-Jara, 2013). Dalam 
kajian ini dilakukan pengumpulan data untuk mendapatkan data kapasitas 
pengelolaan (MC) melalui kuesioner yang ditujukan kepada wisatawan, pelaku 
wisata (dive operator dan land tour), dan instansi terkait.

b
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Metode spasial

Selain pengumpulan data lapangan terdapat pula metode pendukung yang dapat 
digunakan untuk mengetahui daya dukung wisata, yaitu menggunakan metode spasial. 
Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi 
pemanfaatan wisata selam berdasarkan pengalaman, dan relevansi metode yang 
diadaptasi di titik selam. Kegiatan analisis ekologi dilakukan dengan dua tahapan, 
yaitu kuesioner dan overlay spasial melalui citra satelit, dan berdasarkan penyelaman 
oleh Operator Jasa selam. Hasil keluaran dari metode spasial ini menghasilkan lokasi 
prioritas, profil hewan penting, nilai PCC, CFsos, CFfg, CFwind, RCC, Minimum 
RCC/PCC, dan nilai RCC pertahun. 

 

Hasil kajian daya dukung wisata yang telah selesai oleh tim inisator selanjutnya perlu 
didiskusikan kembali dengan lembaga pengelola dan pemerintah daerah, praktisi usaha 
wisata selam, maupun usaha wisata terkait lainnya. Diskusi tersebut dilakukan dalam 
diseminasi  dengan para mitra dan pihak relevan lainnya. 

Diseminasi tersebut bertujuan untuk mengumpulkan saran dan masukan, serta dalam 
menyempurnakan kajian yang ada. Pada tahap ini akan terdapat pro dan kontra dari 
berbagai pihak dalam mengkritisi hasil kajian. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
konsultasi ke stakeholder secara terus-menerus. 

Berdasarkan tahapan ini pihak  inisiator bersama dengan lembaga pengelola kawasan 
dan pemerintah daerah, serta praktisi dapat menyusun beberapa skenario/mekanisme 
pelaksanaan daya dukung. Sosialiasi hasil kajian dilakukan oleh pihak pengelola 
kawasan konservasi dan/pemerintah daerah. Sosialisasi ini dilakukan dengan 
mengundang pihak yang sebelumnya bersamaan dengan penyampaian rancangan 
mekanisme. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan input untuk mendapatkan 
rekomendasi dan draf mekanisme. 

Dalam pembelajaran di Alor, dalam tahapan ini disepakati bahwa mekanisme yang akan 
dipakai adalah online booking. Pelaksanaan mekanisme ini menunggu adanya kebijakan 
dari pengelola kawasan konservasi. Pembelajaran serupa juga terjadi di Komodo, yaitu 
dengan disepakatinya pelaksanaan implementasi daya dukung menggunakan sistem 
online booking.

1 Diseminasi dan sosialisasi hasil kajian3
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Dalam penerapan daya dukung, pertama-tama pengelola kawasan dapat melakukan 
tahapan uji coba penerapan berdasarkan mekanisme yang telah disepakati. Komunikasi 
jumlah kapasitas dalam mekanisme implementasi daya dukung wisata bahari perlu 
dilakukan kepada semua pengusaha jasa wisata snorkeling maupun selam di dalam 
wilayah kawasan konservasi. Pengusaha jasa wisata meliputi komunitas pelaku usaha, 
asosiasi liveaboard, maupun operator wisata. 

Berdasarkan uji coba penerapan carrying capacity di TN Komodo, dilakukan uji coba 
dengan tujuan mengetahui kelemahan pelaksanaan tahap pertama dan dapat 
melakukan perbaikan terhadap penerapan tahap selanjutnya. Uji coba dapat dilakukan 
satu sampai dua kali sesuai dengan kesiapan pengelola kawasan dan para stakeholders 
yang terlibat. Berdasarkan tahapan uji coba dilakukan penetapan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) atau Petunjuk Teknis (Juknis) penerapan daya dukung wisata bahari.

1 Uji Coba 4

Berdasarkan pembelajaran yang dimiliki di lapangan dan juga rencana yang sedang 
dilakukan oleh tim WWF-Indonesia, kami menyusun beberapa prosedur pelaksanaan 
carrying capacity wisata selam. Ketentuan ini dibuat bagi kapal-kapal wisata yang akan 
berkegiatan di lokasi penerapan kebijakan ini. Beberapa tahapan yang dirangkum 
berdasarkan pembelajaran kami di lapangan adalah sebagai berikut:

1 Penerapan5
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Penyusunan mekanisme bertujuan untuk menyusun strategi penerapan hasil kajian 
daya dukung wisata yang telah dilakukan. Dari berbagai hasil kajian yang sudah 
dilakukan, pembelajaran yang dapat kami sarikan adalah dengan mempertimbangkan 
penyusunan mekanisme yang melibatkan berbagai pihak, untuk akhirnya dapat 
menghasilkan sebuah mekanisme penerapan. 

Alur implementasi daya dukung wisata selam

Perancangan 
Kajian

Survey dan
Diseminisasi

Uji Coba dan
Penerapan

Penyusunan
Mekanisme

Evaluasi dan
Monitoring

Berdasarkan pembelajaran penerapan daya dukung di TN Komodo, mekanisme dibangun 
berdasarkan kesepakatan pengelola kawasan dan stakeholders terkait. Pendaftaran usaha wisata 
pertama-tama dilakukan untuk dapat mengetahui seluruh jenis usaha oleh kelompok dan asosiasi 
usaha wisata, selanjutnya pembagian slot dilakukan untuk masing-masing kelompok dan asosiasi 
tersebut. Proses pemberian waktu/giliran dilakukan melalui sistem online booking website 
pengelola kawasan. Dalam tahap penerapan dilakukan pengawasan dari pihak pengelola dan dari 
internal asosiasi serta usaha jasa wisata yang ada. Tahap penerapan didukung dengan adanya 
pemantauan dan pengawasan terhadap proses yang dirancang sesuai prosedur.

Prosedur penerapan daya dukung wisata selam

Pendaftaran 
Usaha 
Wisata

Pembagian 
Slot

Online
Booking
System

Penerapan 
Daya Dukung

Monitor 
dan 

Pengawasan
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a Mekanisme pemantauan dan evaluasi implementasi daya dukung 

Setelah ditetapkannya daya dukung, perlu dilakukan monitoring atau pemantauan dan 
evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pengelola dengan didukung oleh lembaga 
independen seperti LSM, asosiasi usaha wisata bahari, maupun komunitas masyarakat 
setempat. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan melihat bagaimana 
implementasi daya dukung dilakukan dan bagaimana kepatuhan terhadap SOP yang 
telah disusun. Sebagaimana dalam kawasan konservasi memerlukan SOP-SOP 
pengelolaan, keberadaan SOP daya dukung wisata bahari turut berkontribusi terhadap 
peningkatan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pelaksanaan daya dukung wisata dalam pemanfaatan pariwisata alam perairan 
dilakukan dipantau melalui tanda masuk kawasan bagi wisatawan dan melalui izin 
bagi pelaku usaha wisata yang dikeluarkan oleh pengelola kawasan konservasi.

Pemantauan secara berkala dalam periode setiap hari dan bulan terhadap kegiatan 
wisata bahari (snorkeling dan selam). Saat melakukan wisata, setiap wisatawan perlu 
melakukan pendaftaran berupa karcis masuk (untuk wilayah KKP) atau surat izin 
masuk Kawasan konservasi atau SIMAKSI (untuk wilayah KLHK). Dalam 
melaksanakan usahanya, pengusaha jasa wisata perlu melakukan pendaftaran usaha 
kepada pengelola kawasan konservasi untuk mendapatkan izin pemanfaatan 
pariwisata perairan di dalam kawasan.

Pihak yang melakukan pemantauan adalah pihak pengelola kawasan 
konservasi, dalam hal ini jika merupakan kawasan konservasi yang dikelola oleh KKP 
adalah Kantor Cabang Dinas (KCD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas 
Kelautan dan Perikanan Provinsi yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk kawasan 
konservasi KLHK, pengelola yang ditetapkan adalah Balai Taman Nasional (Balai TN) 
atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).  Pemantauan dilakukan oleh 
pengelola kawasan melalui pembentukan tim pemantau.

Daya dukung pemanfaatan kawasan konservasi berdasarkan SOP/Petunjuk Teknis 
yang telah ditetapkan. Secara detail dapat dilakukan melalui:

Kegiatan yang wajib dilakukan tim pemantau mengenai implementasi daya dukung, 
meliputi:

1.
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b Evaluasi Dampak Penerapan Daya Dukung terhadap Ekosistem dan Sosial 
Ekonomi 

Dalam penerapannya, dapat dilakukan 
pengukuran dampak dari penerapan daya 
dukung terhadap ekosistem dan sosial 
ekonomi. 

Dampak terhadap ekosistem dapat 
diukur melalui pemantauan ekosistem 
terumbu karang, ekosistem lamun, 
ekosistem mangrove, dan spesies yang 
menjadi daya tarik wisata. Hasil 
pengukuran dampak diharapkan dapat 
menunjukkan apakah ekosistem atau 
spesies yang ada masih dalam kondisi 
baik atau menurun.

Dampak terhadap sosial ekonomi 

masyarakat dapat diukur melalui 
pemantauan persepsi dan partisipasi 
terhadap kegiatan pemanfaatan 
pariwisata.

Persepsi wisatawan terhadap kegiatan 
wisata di dalam kawasan konservasi 
dapat diketahui melalui hasil survei 
kepuasan wisatawan dan juga keinginan 
untuk membayar (willingness to pay). 

Pemantauan juga dilakukan dari jumlah 
kunjungan wisatawan di dalam kawasan 
konservasi, secara khusus melalui karcis 
tiket masuk dan nilai ekonomi yang 
berputar di dalam kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan pemantauan, lembaga pengelola dapat melibatkan 
masyarakat sebagai mitra. Salah satu bentuk yang dapat dilakukan oleh masyarakat 
adalah melalui mekanisme pelaporan kepada pengelola. Unsur masyarakat yang 
terlibat dalam memberikan informasi dapat terdiri atas pemerintah kabupaten, 
pemerhati lingkungan dari pihak LSM, asosiasi usaha wisata, komunitas pariwisata, 
maupun masyarakat umum. Mekanisme pelaporan yang perlu disiapkan pengelola 
meliputi:

Pemantauan karcis masuk dengan kesesuaian aktivitas di setiap lokasi
Pengendalian kesesuaian jumlah turis yang beraktivitas dengan jumlah karcis 
masuk

Tim pemantau kepada kepala unit organisasi pengelola
Masyarakat kepada tim pemantau
Pelaksana kegiatan pemanfaatan kepada kepala unit organisasi pengelola.

Kesesuaian peruntukan pemanfaatan pariwisata terhadap rencana 
pengelolaan dan rencana teknis kawasan konservasi

1.
2.
3.

a.
b.

2.
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