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DAFTAR ISTILAH
Akomodasi Sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya 
tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian.

Daerah tujuan wisata atau destinasi wisata kawasan geografis yang berada 
dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik 
wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang 
saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Daya Tarik Wisata Segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai 
yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia 
yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Efisiensi Energi menggunakan lebih sedikit energi untuk menghasilkan sesuatu
yang sama pada umumnya dengan menggunakan peralatan yang memiliki teknologi
hemat energi.

Green Team tim atau kelompok yang bertanggung jawab untuk menetapkan 
strategi baik dalam kebutuhan lingkungan maupun social yang berkelanjutan.

Homestay Akomodasi yang disediakan oleh masyarakat berupa bangunan yang 
dihuni oleh pemiliknya dan sebagian yang dimanfaatkan untuk disewakan dengan 
memberi kesempatan penyewa berinteraksi dengan pemilik akomodasi tersebut.

Green Procurement merupakan pengadaan barang atau jasa yang 
memperhatikan kelestarian lingkungan.

Jejak Ekologi sistem yang mengukur seberapa banyak ruang (di darat dan air) 
yang diperlukan manusia untuk menghasilkan sumber daya yang mereka butuhkan 
dan menyerap limbah yang mereka hasilkan.

Mass tourism merupakan kegiatan wisatawan yang terorganisir dalam jumlah 
besar pada suatu destinasi wisata yang biasanya memounyai standar paket dan 
segmen konsumsen masal.
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Kalkulator Jejak Karbon dikembangkan oleh IESR yang merupakan bagian 
dari kegiatan kampanye untuk membangun kesadaran individu dan kelompok 
tentang konsekuensi aktivitas dan gaya hidup terhadap pengerusan daya dukung 
bumi, dampak lingkungan dan perubahan iklim.

Signing Blue inisiatif program WWF Indonesia untuk mewadahi para pelaku 
wisata dan wisatawan untuk mewujudkan pariwisata bahari yang bertanggung 
jawab melalui Marine Tourism Improvement Program/MTIP.

Pariwisata Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas 
serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 
pemerintah daerah (pemda).

Kepariwisataan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat 
multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap 
orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 
sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Konservasi Pelestarian atau perlindungan.

Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan kegiatan 
manusia.

Seafood Savers mekanisme kerjasama business to business untuk hidangan 
laut yang diinisiasi dan dikembangkan oleh program Kelautan WWF-Indonesia. 

PEMDA adalah Pemerintahan Daerah 

PERDA adalah Peraturan Daerah  

PERMEN adalah Peraturan Menteri  

PERPRES adalah Peraturan Presiden

PP adalah Peraturan Pemerintah

Konservasi alam upaya perlindungan terhadap sumber hayati dan ekosistem.

Konservasi energi pengurangan pemakaian energi salah satunya dengan
perubahan perilaku.
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SOP Standar Operasional Prosedur 

Vektor artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi 
sumber penular penyakit

Wisata Bahari Kegiatan rekreasi atau wisata yang dilakukan di laut atau di 
pantai.

Wisata Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 
orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengemban-
gan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam 
jangka waktu sementara.

Wisatawan - Individu atau gabungan individu yang melakukan perjalanan untuk 
tujuan menikmati waktu, alam, budaya.

Usaha Pariwisata Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi 
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
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PENGANTAR
Pada saat ini, kepariwisataan sudah berkembang sangat pesat dan luas. Salah satu 
komponen penting dalam pariwisata adalah transportasi, akomodasi dan konsumsi; yang 
dalam perkembangannya memiliki kecenderungan mengarah pada pariwisata massal 
(mass tourism) dengan menjamurnya hotel dan restoran, serta usaha homestay di 
berbagai wilayah destinasi wisata dan kota besar. Beberapa isu akibat dari perkembangan 
pariwisata massal ini menyebabkan adanya pola perencanaan tata ruang yang kurang 
tepat, tingginya pola konsumsi energi yang tak terbarukan, meningkatnya jumlah 
sampah/limbah yang belum terkelola dengan baik, tingginya emisi dan jejak ekologi yang 
dihasilkan selama berwisata, serta kurangnya nilai budaya setempat dan partisipasi 
masyarakat lokal dalam pengembangan usaha pariwisata.

Perbaikan pariwisata menuju pengelolaan yang berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan. 
Beberapa hal untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata berkelanjutan, dibutuhkan 
perbaikan praktik-praktik bertanggung jawab maupun perencanaan pemanfaatan sumber 
daya yang lebih baik. Optimisme perbaikan pariwisata berkelanjutan memperhatikan 
beberapa aspek, di antaranya: meningkatkan efektivitas dan perencanaan pariwisata yang 
berkelanjutan, penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dan mengurangi dampak 
negatif terhadap lingkungan, menguatkan warisan budaya, dan meningkatkan manfaat 
sosial ekonomi untuk komunitas lokal . 

Pariwisata yang berkembang saat ini mengarah pada wisata bertanggung jawab yaitu 
wisata dengan prinsip meminimalisir jejak karbon dan mampu mengelola sumber daya 
yang ada secara berkelanjutan. Pengusaha jasa wisata perlu dapat berkomitmen dalam 
meningkatkan praktik usahanya, agar memiliki dampak ekologis seminimal mungkin. 
Untuk itu, dalam melakukan wisata perlu ditetapkan panduan yang membantu pelaku 
wisata, yaitu wisatawan, agen perjalanan dan masyarakat sendiri dalam menjalankan 
wisata berkelanjutan. 

WWF-Indonesia melalui dokumen Better Management Practices (BMP) Wisata Bahari 
Bertanggung Jawab mengeluarkan serangkaian dokumen praktik terbaik yang dapat 
dijadikan pedoman dalam menerapkan kegiatan wisata bahari bertanggung jawab. Dalam 
seri "Pengurangan Jejak Ekologis”, akan dibahas aspek langkah dan tahapan untuk dapat 
berkontribusi dalam perbaikan konsumsi energi, air, pengelolaan limbah cair, pengelolaan 
sampah dan terutama pengurangan penggunaan plastik.  Selain itu, juga dilakukan 
pembahasan lebih lanjut mengenai pengutamaan pengelolaan pangan lokal dan produk 
perikanan bertanggung jawab.
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TUJUAN
DAN KELUARAN
Panduan ini akan memberikan panduan singkat  tentang tata cara meningkatkan operasional 
penyedia jasa wisata agar sesuai dengan praktik-praktik wisata berkelanjutan yang diharapkan 
dapat mendukung target pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon sebanyak 29% 
di tahun 2020 dan 41% di tahun 2030 . Adapun target dari panduan ini adalah penyedia jasa 
pariwisata dan wisatawan. Panduan ini juga disusun untuk memberikan saran perencanaan 
dan pelaksanaan pengurangan jejak ekologi dalam kegiatan wisata bahari untuk meningkatkan 
praktik wisata bertanggung jawab dan mendukung pariwisata yang berkelanjutan.

Harapannya panduan ini dapat bermanfaat bagi (1) operator wisata, (2) usaha akomodasi dan 
restoran, (3) komunitas/lembaga/organisasi pengelola pariwisata, dan (4) wisatawan dalam 
menguatkan perbaikan pariwisata bahari berkelanjutan—Marine Tourism Improvement 
Program (MTIP). Hal ini bertujuan agar praktik berwisata yang dilakukan dapat tetap sesuai 
dengan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan.

OPERATOR
WISATA

AKOMODASI
& RESTORAN

WISATAWAN
PENGELOLA
PARIWISATA
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ILUSTRASI AKTIVITAS
WISATA

PEMANASAN
GLOBAL

AKTIVITAS
KEPARIWISATAAN

Permukaan Air
Laut Naik

Kematian 
Terumbu Karang

Es di Kutub
Mencair
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MENGAPA
HARUS PEDULI

Riset dari Sustainable Tourism Global (2018) menyatakan bahwa kegiatan pariwisata 
menyumbang sekitar 8% dari total emisi global  dan emisi terbesar dihasilkan dari 
kegiatan transportasi yang disusul oleh penyedian barang pelengkap kebutuhan kegiatan 
pariwisata (12%), dan makanan (10%).

Pariwisata sebagai industri yang bertumbuh dan menggunakan sumber daya alam 
dalam skala besar perlu melakukan penanganan dan pengelolaan sumberdaya alam 
secara berkelanjutan dalam operasionalnya.

Pentingnya memahami perencanaan akomodasi, usaha kapal rekreasi, maupun operator 
wisata  yang ramah lingkungan dan menerapkan prinsip berkelanjutan sebagai bagian 
dari usaha peningkatan performa perusahaan (penyedia jasa pariwsiata) atau branding 
hal ini dapat meningkatkan nilai jual dari penyedia jasa tersebut.

Pentingnya melakukan pemilihan bahan baku dan keterlibatan masyarakat lokal

???

Construction
& Mining

Lodging

Services

Agriculture

Food &
Beverage

Goods

Transport

Carbon Footprint
of Global Tourism
by Sustainable Travel International

49%

1%
6%

6%

8%

8%

10%

12%

Other
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PANDUAN UMUM

Secara umum, pariwisata yang bertanggung jawab bertujuan untuk melestarikan 
sumber daya dan keaslian lokasi, melindungi nilai-nilai dan budaya masyarakat serta 
memperkuat pengelolaan bisnis berkelanjutan. Tujuan tersebut tertuang dalam tiga 
prinsip keberlanjutan berikut :

Prinsip lingkungan merupakan dasar dari upaya mendorong pelaku kepariwisataan 
ataupun wisatawan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan mengurangi 
dampak negatif dari rangkaian aktivitas wisata yang dilakukannya. Selain itu, prinsip 
lingkungan dipakai untuk mengukur praktik menjaga dan meningkatkan kualitas 
lingkungan melalui beberapa cara, yaitu melindungi ekosistem, menjaga 
keanekaragaman hayati, mengontrol penggunaan air dan energi lainnya, kebersihan/ 
sanitasi, meminimalisir emisi gas rumah kaca, melakukan daur ulang limbah, dan 
memanfaatkan energi terbarukan . Secara detail pembahasan dalam isu lingkungan akan 
dikupas lebih lanjut dalam seri Pengurangan Jejak Ekologi dalam Wisata Bahari ini.

Prinsip pengelolaan bisnis berkelanjutan merupakan prinsip yang perlu dilaksanakan 
pelaku kepariwisataan dalam mengelola bisnis yang berkelanjutan. Untuk itu, dalam 
mengukur pengelolaan bisnis yang berkelanjutan perlu memberi keuntungan kepada 
pelaku usaha lain di lokasi wisata dan masyarakat lokal. Dukungan terhadap komunitas 
dan perekonomian lokal dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal 
dan perbaikan usaha masyarakat lokal terkait pariwisata. 

Prinsip sosial-budaya bertujuan untuk mendorong pelaku kepariwisataan dan wisatawan 
bertanggung jawab terhadap aspek kehidupan sosial dan budaya dalam komunitas 
masyarakat. Prinsip ini dilakukan dengan cara mempromosikan nilai sosial dan budaya 
masyarakat lokal, dan menghargai kearifan lokal.

Prinsip Praktik Pengelolaan Wisata Bahari 
yang Bertanggung Jawab

Bertanggung Jawab terhadap Lingkungan

Bertanggung Jawab terhadap Sosial Budaya

Bertanggung Jawab terhadap Pengelolaan Bisnis Berkelanjutan
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Bertanggung Jawab 
terhadap lingkungan

Bertanggung Jawab 
terhadap Sosial Budaya

Bertanggung Jawab terhadap 
Pengelolaan Bisnis Berkelanjutan
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Jejak ekologis atau ecological footprint adalah sistem yang mengukur seberapa banyak 
ruang (di darat dan air) yang diperlukan manusia untuk menghasilkan sumber daya 
yang mereka butuhkan dan menyerap limbah yang mereka hasilkan. Kalkulasi jejak 
ekologis dilakukan dengan menghitung berapa hektar ruang hidup (darat dan air) di 
bumi yang dibutuhkan oleh seorang manusia untuk memenuhi segala kebutuhan 
hidupnya dalam kurun waktu tertentu 

Kesadaran untuk mengurangi jejak ekologis dari kegiatan wisata kini menjadi perhatian 
semua pihak, di mana jejak karbon juga merupakan bagian dari jejak ekologis. Tidak 
hanya dari pelaku bisnis kepariwisataan, tetapi juga wisatawan. Sebuah studi pasar 
yang dilakukan PhoCus Wright  menunjukkan bahwa 67% wisatawan memilih operator 
wisata, hotel atau kapal pesiar yang berkomitmen terhadap konservasi dan 
mempraktikkan bisnis yang ramah lingkungan. Semua ini menunjukkan bahwa 
permintaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan yang bertanggung jawab telah 
tumbuh dan dapat menyebar secara cepat.

BMP – Pengurangan Jejak Ekologis dalam Wisata Bahari yang Bertanggung Jawab 
yaitu dokumen yang memberikan panduan bagi para pelaku wisata sehingga mereka 
dapat melakukan kegiatan wisata dengan prinsip meminimalisir jejak ekologis dan 
mampu mengelola sumber daya yang ada secara berkelanjutan.  Adapun pembahasan 
dalam BMP meliputi upaya pengurangan jejak karbon (dari sektor listrik, transportasi), 
pengelolaan sumber daya air, pengolahan sampah dan limbah, serta upaya melibatkan 
peran masyarakat lokal.

Definisi
Jejak Ekologis 

Definisi BMP Pengurangan Jejak Ekologis dalam 
Wisata Bahari yang Bertanggung Jawab  
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PENYUMBANG
JEJAK KARBON
Tahapan yang dapat dilakukan dalam menganalisa pengelolaan energi yang 
berkelanjutan antara lain dengan mengidentifikasi jenis energi yang digunakan, lalu 
dilanjutkan dengan melakukan strategi atau langkah pengurangan jejak karbon dari 
penggunaan energi (Listrik, Gas, dan Minyak/Diesel). 

Pengumpulan Baseline Data 
Konsumsi Energi Identifikasi 
dilakukan dengan tujuan melihat 
pola konsumsi energi yang 
dilakukan oleh setiap usaha jasa 
wisata

Akomodasi: 

Hotel: Listrik pada keseluruhan 
akomodasi dan restoran (contoh:
penggunaan lift, AC, kulkas, kipas 
angin dan air)

Penginapan homestay: listrik untuk 
penginapan (contoh: penggunaanAC 
dan kipas angin)

Kapal rekreasi dan operator wisata

BBM/listrik untuk pengisian tabung 
selam 

BBM untuk aktivasi listrik kapal 
rekreasi

BBM untuk transportasi kendaraan 
motor/mobil

Identifikasi Penggunaan Energi Listrik 

Pengelolaan
Energi

a

Monitoring dilakukan oleh bagian 
“green team” yang ditunjuk oleh 
pemilik/manajerial perusahaan 
untuk melakukan analisa dan 
strategi efisiensi penggunaan 
energi. Proses monitoring 
dilakukan dalam jangka waktu 
tertentu. Hal yang dipantau 
antara lain kebiasaan karywan 
dalam penggunaan energi, 
pembiayaan, dan upaya edukasi 
atau penyadartahuan

b
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Investasi modal
untuk alat energi
terbarukan

Pilih perlengkapan
elektronik
multifungsi

Terapkan kebijakan
Switch Off

Gunakan perlengkapan
berlabel SNI dan hitung
emisi secara berkala

Rawatlah
perangkat
elektronik 
secara rutin

Latih karyawan
agar paham pada
penghematan 
energi
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Mengetahui Pola Konsumsi Energi dari Kegiatan Wisata

Identifikasi potensi pengurangan penggunaan sumber daya energi. 

Identifikasi potensi penggunaan sumber daya energi 
alternatif seperti solar panel.

Berdasarkan tahap identifikasi penggunaan energi, dapat diketahui bagaimana pola 
penggunaan energi dilakukan oleh karyawan dan juga oleh wisatawan, berikut 
identifikasi yang perlu dilakukan : 

Tahapan pengurangan jejak karbon pada energi

a

Melakukan Audit Energi

Audit Energi biasanya dilakukan oleh tenaga ahli profesional, namun secara 
sederhana pelaku jasa wisata bisa melakukan identifikasi sederhana pada point 
1. Proses audit energi ini dapat dilakukan dengan menghitung efisiensi/inefisiensi 
penggunaan energi dan melihat secara seksama efisiensi dari alat-alat penyedia 
energi dalam gedung,  proses ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

Manajemen energi 

Melakukan perbaikan pengelolaan penggunaan energi dengan melakukan upaya 
pengurangan, serta mengurangi inefisiensi jejak karbon.

Menghitung jejak karbon 

Jumlah karbon dapat dihitung dengan 
menggunakan kalkulator karbon yang dapat diakses pada website IESR (Institute 
Essentials Services Reform) https://www.iesr.or.id/kkv3/, dengan melaku-
kan 3 langkah sebagai berikut :

b
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Jumlah karbon yang dihasilkan  dapat dikonversi menjadi jumlah karbon yang 
dapat diserap oleh pohon, hutan bakau, dan lamun. Saat ini, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP) dan United Nation Development Programme (UNDP) 
memiliki program kolaborasi untuk mengukur “blue carbon”. Selain menyerap 
karbon, hutan bakau juga dapat berkontribusi dalam mitigasi/pencegahan 
perubahan iklim 

Merestorasi/memperbaiki, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan 
energi terbarukan ataupun membeli sertifikat green product (produk 
ramah lingkungan), misalnya dengan membeli listrik yang berasal dari 
pembangkit listik ramah 

Menggantikan emisi karbon yang dikonsumsi, hal ini dapat dilakukan dengan 
beberapa cara seperti melakukan penanaman mangrove, bibit dan atau pohon, 
ataupun membeli kredit karbon (Gold Standard). 

Hitung dan Kurangi Jejak Karbon Anda

Register

13.4+?

1 Hitung & kurangi
Jejak Karbon2 Komitmen mengurangi 

jejak karbon anda3

Perihal

Perhitungan awal emisi

Perhitungan pengurangan emisi

Total Perhitungan emisi

Mengurangi Jejak Karbon

Menghindari konsumsi energi yang tidak penting.

Mengurangi konsumsi energi.

(dalam gram CO -ek)

0.00

0.00

0.00

2
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Pengurangan jejak karbon ini dapat dilakukan dengan tiga upaya , antara lain :  

Mengurangi Jejak Karbon tanpa investasi, yaitu 
pengurangan jejak karbon yang di fokuskan melalui 
perubahan perilaku

Pengurangan
Jejak Karbon 

Prinsip efisiensi dan konservasi 
energi penting untuk 
diterapkan dalam bisnis pariwisata 
secara umum, mulai dari tahapan 
perancangan hingga tahapan 
operasional. Tujuan dari  konservasi 
energi adalah penghematan energi 
sehingga dapat mengurangi 
ketergantungan kepada sumber 
energi berbahan dasar fosil yang 
pada akhirnya dapat mengurangi 
polusi udara lokal dan emisi CO2 
yang merupakan penyebab 
pemanasan global. Selain itu, 
konservasi energi dapat menghemat 
biaya operasional akomodasi. 

Efisiensi dan Konservasi Energi 
(Listrik, Gas, Minyak/Diesel)

a

1

Menerapkan standar 
penggunaan listrik sesuai SNI

b

Penerapan Standar penggunaan 
listrik ini mengacu berdasarkan SNI 
terkini: 03 6196-2000 terkait 
Pemenuhan standar penggunaan 
energi untuk hotel atau apartemen 
sebesar 300 kWh/m2/tahun 

Oleh karena itu, pemanfaatan 
sumber energi, secara efisien dan 
sehat ini berpengaruh dalam rangka 
menjaga keseimbangan dan 
keberlanjutan ekosistem. Hal ini 
dapat dilakukan dengan beberapa 
cara
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Sektor transportasi merupakan penyumbang utama dalam emisi gas rumah kaca, dalam 
konteks penyedia jasa wisata (Akomodasi, kapal pesiar, trip operator, dll). Upaya yang 
dapat dilakukan untuk melakukan pengurangan jejak karbon pada sektor transportasi, 
antara lain: 

Pengurangan Jejak Karbon
Pada Sektor Transportasi 

Suatu upaya dengan mengganti alat yang menggunakan listrik dengan alat dengan 
standar hemat listrik seperti kulkas, AC atau dengan memberi lapisan pada kaca jendela 
untuk menyaring pansa dari luar.

Mengurangi Jejak Karbon dengan biaya rendah2

Identifikasi1

Upaya pengurangan jejak karbon dengan biaya tinggi ini merupakan tindakan dengan 
investasi pembiayaan yang tinggi dengan maksud mengurangi konsumsi listrik 
semaksimal mungkin, hal ini dapat dilakukan dengan mengganti alat penunjang utama 
seperti boiler dengan alat teknologi terkini.

Green team dapat melakukan proses pendataan akomdasi dalam lingkungan penyedia 
jasa wisata dan melakukan perhitungan emisi, dengan mengetahui perhitungan emisi 
green team dapat dengen mudah Menyusun strategi penguranagn jejak karbon atau 
sistem konversi atau trade off

Mengurangi Jejak Karbon dengan biaya sedang/tinggi3
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Upaya pengurangan jejak karbon2

Membiasakan budaya berjalan kaki dibandingkan menggunakan kendaraan 
bermotor

Menggunakan Alternatif moda transportasi tanpa bahan bakar (sepeda, becak, atau 
kendaraan berbahan bakar energi terbarukan)

Penyadartahuan public dengan memberikan informasi kendaraan umum, 
menyediakan peta jarak terpendek/ alternatif menuju lokasi penting, memiliki 
mitra penyedia jasa transportasi umum, pembatasan jumlah penumpang dan 
barang bawaan (mempromosikan light packing). 

Mempromosikan gerakan penghematan bahan bakar fosil yang telah dilaksanakan 
perusahaan kepada publik

Memiliki kebijakan terkait dengan usaha penghematan bahan bakar fosil, yaitu 
dengan memiliki mekanisme (Panduan Operasional Kerja (POK), panduan, 
dokumen) terkait penggunaan dan penghematan bahan bakar lengkap dengan 
dokumen rekam jejak penggunaan bahan bakar

Mampu menerapkan mekanisme terkait usaha penghematan bahan bakar 

Upaya tanpa biaya (No cost investment)a

Perawatan reguler terhadap armada dan peralatan yang menunjang kegiatan usaha 
serta tersedianya logbook perawatan terhadap >=50% armada

Pengecekan dan perawatan rutin terhadap armada untuk 
mengurangi pemborosan

Upaya dengan biaya (low-high cost investment) b
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Pengelolaan pemanfaatan air oleh 
pengusaha jasa wisata dapat dimulai 
dengan beberapa langkah, mulai dari 
mengidentifikasi penggunaan air dan 
potensi limbah cair, serta melakukan 
strategi penggunaan air dan pengelolahan 
limbah cair yang lebih efektif. Limbah 
didefinisikan sebagai sisa atau buangan 
dari suatu usaha dan kegiatan manusia. 
Limbah dibedakan atas dua kategori, yaitu 
limbah cair dan limbah padat. Limbah 
cair di antaranya adalah limbah cair 
domestik (air detergen sisa cucian, air 

sabun, dan air tinja), rembesan, dan 
luapan (infiltration and inflow), yaitu 
limbah cair yang berasal dari berbagai 
sumber yang memasuki saluran pembuan-
gan limbah cair melalui rembesan ke 
dalam tanah atau melalui luapan dari 
permukan seperti air buangan dari talang 
atap, pendingin ruangan (AC). Selain itu, 
ada pula air hujan (storm water), yaitu 
limbah cair yang berasal dari aliran air 
hujan di atas permukaan tanah. Limbah 
cair ini memerlukan pengelolaan yang 
tepat sebelum dibuang ke drainase kota.

Pemanfaatan Air dan 
Pengelolaan Limbah Cair 

Penggantian armada transportasi dengan menggunakan kendaraan tenaga surya

Mengoptimalisasikan penghematan bahan bakar dan menggunakan armada yang 
hemat bahan bakar Berikut contoh penerapan penghembatan bahan bakar :

Menyediakan sepeda, menyediakan informasi kendaraan umum, menyediakan 
peta jarak terpendek/ alternatif menuju lokasi penting, memiliki mitra penyedia 
jasa transportasi umum, pembatasan jumlah penumpang dan barang bawaan 
(mempromosikan light packing)

Mempromosikan gerakan penghematan bahan bakar fosil yang telah dilaksanakan 
perusahaan kepada publik
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Identifikasi penggunaan air1

Penggunaan air: penggunaan air bersih dari PAM dan penggunaan pompa air

Pengolahan limbah cair: Limbah Organik, Anorganik, stormwater – tanpa 
penanganan; Limbah cair: kitchen sink: greywater -> pengelolaan greywater -> 
nilai baku mutu; cairan pembersih toilet dan dapur

Melakukan pengumpulan baseline data konsumsi air

Akomodasi:

Kapal rekreasi dan operator wisata

Identifikasi dilakukan dengan tujuan melihat pola konsumsi air yang dilakukan oleh 
setiap usaha jasa wisata

Penggunaan air: penggunaan air untuk toilet di dalam kapal

Pengolahan limbah cair: air ballast (campuran minyak dan air), cairan pembersih 
toilet dan dapur

a

Melakukan monitoring penggunaan air. 

Monitoring dilakukan oleh bagian “green team” yang ditunjuk oleh pemilik/manajerial 
perusahaan untuk menerapkan strategi efisiensi penggunaan air dan peluang 
menghasilkan limbah cair dalam usaha. Monitoring dilakukan dengan memantau 
keseharian internal karyawan perusahaan, memantau alokasi budgeting dalam 
penggunaan air, memastikan Langkah pengelolaan limbah cair, dan bagaimana 
edukasi kepada wisatawan dapat dilakukan.

b
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3

Penerapan strategi  pengelolaan air danlimbah 
cair yang berkelanjutan dengan Efisiensi dan 
Konservasi Air 

Menerapkan standar penggunaan air sesuai SNI

2

Konservasi sumber air, yaitu pengelolaan air baku secara efisien, penyimpanan air 
baku, dan alokasi serta pendistribusian air baku

Pastikan sumber air untuk konsumsi akomodasi diperoleh dari sumber yang 
bertanggung jawab. Misalnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau sumur 
dangkal yang izin pengeborannya dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

Konservasi penyediaan air bersih, yang meliputi meminimalkan kebocoran atau 
kehilangan air selama proses distribusi dan konsumsi air tanpa menyisakan air 
terbuang

Menurut United Nations Environment Programme (UNEP, 2000), konservasi air adalah 
usaha untuk mengurangi pemakaian air, Konservasi air terbagi menjadi dua yaitu :

Perencanaan

Pada akomodasi wisata diharapkan dapat memenuhi SNI terkini : 03 7065-2005 
tentang tata cara perencanaan sistem plambing berdasarkan penggunaan air untuk 
hotel berbintang 250 Liter/tempat tidur/hari atau 150 liter/tempat tidur/hari untuk 
hotel melati/penginapan. Adapun hal yang dapat dilakukan antara lain untuk efisiensi 
dan konservasi air adalah sebagai berikut :

Pastikan bahwa pengelola akomodasi mengetahui sumber mata air utama yang 
menaungi daerah tersebut (hulu mata air, lokasi hutan atau bukit).

Pastikan akomodasi Anda memiliki izin penggunaan air tanah.

a
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Terapkan perancangan ramah air seperti penyediaan 
tampungan air hujan.

Gunakan material yang tidak mengganggu peresapan air ke dalam tanah.

Maksimalkan luasan lahan untuk resapan air.

Perbanyak tanaman atau pohon yang dapat membantu 
peresapan air. 

Buat sumur resapan atau lubang biopori sekitar akomodasi Anda.

Mempersiapkan panduan atau aturan hemat air pada 
tempat-tempat tertentu sebagai ajakan untuk internal maupun eksternal. 

Perancanganb

Lakukan audit air internal secara teratur. Buat kebijakan penghematan air yang 
berlaku bagi staf maupun tamu.

Standard Operasional Prosedur (SOP) sangat penting untuk mensukseskan langkah 
penghematan air ini

Manfaatkan air laut dan menerapkan konversi air laut menjadi air tawar

Tata sistem air dan pengairan dengan mengikuti pola lansekap yang ada

Gunakan sistem penyiram air tetap dan terkontrol untuk unit taman, dan 
menghindari semaksimal mungkin kebocoran air pada wilayah yang tak 
membutuhkannya.

Mempersiapkan panduan atau aturan hemat air pada 
tempat-tempat tertentu sebagai ajakan untuk internal maupun eksternal. 

Tahapan Operasional

Gunakan fitur hemat air.  Secara rutin memantau pipa, ata instalasi air lainnya untuk 
mengatasi kebocoran atau 
kerusakan.

Buat tangkapan air dan tadah hujan yang dapat digunakan untuk keperluan 
menyiram tanaman atau fungsi lain.

Mengalokasikan CSR untuk upaya konservasi lingkungan seperti penghijauan area 
hulu sungai atau pendampingan desa yang berkaitan dengan program konservasi 
lainnya. 

c
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Informasi 
Pemanfaatan air

Teknologi
ramah lingkungan

Bijak dalam
menggunakan 
air bersih

Manajemen hemat air
dan instalasi 
pengolahan air
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Menerapkan standar pengelolaan limbah cair4
Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meminimalisir resiko dari limbah 
padat dan cair yang timbul dari usaha pariwisata:

Miliki informasi lokasi pembuangan 
limbah cair akhir di sekitar wilayah 
akomodasi Anda

Buat rencana secara detail untuk 
pengelolaan limbah di akomodasi 
Anda

Perencanaana

Lakukan pengolahan air limbah 
dan mengontrol air yang dibuang 
ke saluran kota agar tidak melewati 
baku mutu limbah cair.

Operasional

Anjurkan staf dan tamu Anda untuk 
mengurangi sampah styrofoam dan 
kemasan plastik. Kembalikan kemasan 
kotak, botol, peti, dan sebagainya ke 
pemasok awal

Gunakan sabun dan sampo dalam 
kotak dispenser, bukan dalam kemasan 
sekali pakai.

Memastikan seoptimal mungkin 
penggunaan perlengkapan dan bahan 
yang ramah lingkungan sehingga dapat 
dilakukan reduce, reuse, recycle, 
repair dan replace.

Lakukan pengolahan air limbah dan 
mengontrol air yang dibuang ke 
saluran kota agar tidak melewati baku 
mutu limbah cair.

Salah satu hal yang dapat dilakukan 
untuk mengurangi limbah cair dari 
bahan kimia, dapat menggunakan 
bahan-bahan pembersih yang ramah 
lingkungan seperti: campuran cuka, 
atau perasan lemon yang dapat 

Penyediaan tempat pemisahan untuk 
limbah khusus minyak jelantah dan 
melakukan kerjasama daur ulang 
minyak jelantah tersebut.  

c

Menerapkan perancangan ramah 
air, seperti penyediaan 
tampungan air hujan

Gunakan material perkerasan yang 
dapat menyerap air

Perancangan

Maksimalkan luasan lahan untuk 
resapan air 

Memasang lubang lubang biopori

Menerapkan perancangan untuk 
daur ulang air

Menyediakan area pembuangan 
dan pengolahan sampah secara 

b
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PENGELOLAAN
SAMPAH

Pengelolaan Sampah Akomodasi 
Wisata
Pengelolaan sampah telah diatur ruang 
lingkup kebijakannya dalam UU 
No.18/2008. Pengelolaan sampah 
dilakukan dengan melakukan 
pengurangan dan penanganan. 

Secara spesfik, pengurangan dapat dilakukan dengan melakukan 
pengurangan(reduce), penggunaan ulang (reuse), pendauran 
ulang (recycle). Sementara dalam aspek penanganan, yang dapat 
dilakukan adalah dengan melakukan pemilahan, pengangkutan, 
pengolahan, pengumpulan, dan pemrosesan akhir. Berdasarkan 
kategorinya, sampah terdiri atas dua jenis, yaitu: 

Sampah ini merupakan sampah yang mudah membusuk dan 
terdegradasi secara alami, antara lain seperti sisa dapur, sisa 
makanan, sampah sayuran, kulit buah-buahan.

Sampah Organik

Sampah ini merupakan yang tidak mudah membusuk dan 
beberapa jenis dapat didaur ulang, antara lain seperti kertas, 
plastik, kaca, dan logam. 

Sampah Anorganik

ORGANIK ANORGANIK
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Identifikasi sumber sampah1

Sampah Organik: sampah dapur, sisa makanan, sampah 
serasah daun
Sampah Anorganik: plastic kemasan, botol air minum dalam 
kemasan, kertas kemasan makanan (nasi kotak)

Melakukan pengumpulan baseline data sumber sampah

Akomodasi:

Kapal rekreasi dan operator wisata

Identifikasi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi produksi 
sampah/limbah yang dilakukan oleh setiap usaha jasa wisata. 

Sampah Organik: sampah dapur, sisa makanan

Sampah Anorganik: plastic kemasan, botol air minum dalam 
kemasan, kertas kemasan makanan (nasi kotak)
Sampah B3: lampu, solar, baterai, sampah medis (masker, 
sarung tangan latex, APD)

Sampah B3: lampu, solar, obat kimia, baterai, sampah medis 
(masker, sarung tangan latex, APD)

a

Sampah Organik: sampah dapur, sisa makanan, sampah serasah daun

Sampah Anorganik: plastic kemasan, botol air minum dalam kemasan, kertas 
kemasan makanan (nasi kotak)

Melakukan pengumpulan baseline data sumber sampah

Akomodasi:

Kapal rekreasi dan operator wisata

Identifikasi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi produksi sampah/limbah yang 
dilakukan oleh setiap usaha jasa wisata. 

Sampah Organik: sampah dapur, sisa makanan

Sampah Anorganik: plastik kemasan, botol air minum dalam kemasan, kertas 
kemasan makanan (nasi kotak)
Sampah B3: lampu, solar, baterai, sampah medis (masker, sarung tangan latex, 
APD)

Sampah B3: lampu, solar, obat kimia, baterai, sampah medis (masker, sarung 
tangan latex, APD)

a

Selain dua jenis sampah tersebut, ada beberapa sampah yang kerap kali ditemukan, 
antara lain sebagai berikut: 

Sampah residu yang merupakan jenis sampah yang sulit untuk didaur ulang

Sampah residu tercampur antara organik dan anorganik dan dapat membusuk sebagian, 
antara lain seperti kantong plastik berisi sisa makanan, popok sekali pakai yang 
tercampur dengan kotoran, pembalut, dan puntung rokok

Sampah B3 - Bahan Beracun Berbahaya, sampah ini secara spesifik telah diatur 
pengelolaannya lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
101 Tahun 2014  tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. Adapun 
karakteristik bahan B3 sesuai PP tersebut, yaitu:

Mudah meledak

Mudah terbakar Bersifat reaktif

Beracun

Menyebabkan infeksi

Bersifat korosif 
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Tahapan pengurangan sampah2

Melakukan monitoring produksi sampah

Monitoring dilakukan oleh bagian “green team” yang ditunjuk oleh pemilik/manajerial 
perusahaan untuk melakukan pengelolaan sampah/limbah. Monitoring dilakukan 
dengan memantau keseharian internal karyawan perusahaan, memantau alokasi 
budgeting, dan juga melakukan edukasi kepada wisatawan. 

b

Pendataan yang dilakukan dapat menggunakan Metode SNI 19-3964-1994 jika 
memungkinan untuk dilakukan, namun untuk pendataan secara sederhana dapat 
dilakukan dengan melakukan pendataan dengan menhitung kuantitas berat jumlah 
sampah setiap harinya.

Mengetahui pola produksi sampah dari kegiatan wisata. Berdasarkan tahap identifikasi 
sumber sampah, dapat diketahui bagaimana pola penggunaan energi dilakukan oleh 
karyawan dan juga oleh wisatawan.

Melakukan audit sampah dengan melakukan pengukuran terhadap produksi 
sampah/limbah.

Menghitung sampah dengan melakukan perhitungan berdasarkan jenis dan 
kategori sampah yang teridentifikasi.

Manajemen sampah atau melakukan pengelolaan sampah secara berkelanjutan 
(private sector, wisatawan, umum)

a

b
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Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meminimalisir resiko dari limbah 
padat dan cair yang timbul dari usaha pariwisata.

Teknis Pengelolaan Sampah 
Secara Berkelanjutan 

Perencanaan1
Memiliki informasi lokasi pembuangan 
sampah sementara (TPS) atau akhir 
(TPA) di sekitar wilayah usaha Anda

Memiliki informasi lokasi daur ulang 
sampah sesuai kategori sampah

Buat rencana detil pengelolaan sampah 
untuk perusahaan Anda

Memberikan edukasi untuk 
pengelolaan sampah kepada staff dan 
penyediaan informasi baik untuk 
internal maupun eksternal terkait 
dengan jenis sampah, pemilahan 
sampah, maupun pengelolaan sampah. 

Memperhatikan kemasan makanan dan 
minuman, bahan- bahan yang dapat 
digunakan untuk kemasan tersebut 
seperti besek ataupun kemasan 
makanan yang bisa digunakan kembali. 

Pengurangan kemasan sekali pakai, 
terutama plastik.

Substitusi bahan kemasan (sampo/ 
sabun menggunakan dispenser) 

Kolaborasi dengan supplier/brand yg 
digunakan dalam operasional wisata 
untuk penerapan Extended Producers 
Responsibility, sehingga lifecycle 
produk tidak berhenti sebagai sampah.
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Merancang area pembuangan sampah 
sesuai kategori 

Lakukan evaluasi secara teratur. Terapkan manajemen pengelolaan sampah yang 
berkelanjutan, termasuk di dalamnya daur ulang, pemilahan sampah, dan pembuatan 
kompos. Beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam kegiatan keseharian dengan 
sistem 5R, yaitu:

Reduce (mengurangi), kurangi seminimal mungkin barang atau material yang 
kita pergunakan.

Reuse (memakai kembali) sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa 
dipakai kembali, hindari barang yang sekali pakai buang.

Recycle (daur ulang) sebisa mungkin barang yang sudah tidak berguna lagi 
didaur ulang. Tidak semua barang dapat didaur ulang. Namun saat ini, sudah 
banyak industri non formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan 
sampah menjadi barang berguna.

Repair (memperbaiki), beberapa barang masih bisa dipakai kembali setelah 
mendapatkan perbaikan kecil.

Replace (mengganti) teliti kembali barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah 
barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. 
Selain itu, Telitilah agar kita hanya memakai barangbarang yang ramah 
lingkungan. Misalnya, ganti kantong plastik dengan keranjang bila berbelanja, 
jangan gunakan styrofoam karena sulit terdaur ulang di tanah

Menyediakan tempat sampah terpilah 
sesuai kategori 

Menyediakan area pembuangan dan 
pengolahan sampah secara lokal

Menyiapkan mekanisme 5R dan kerja 
sama daur ulang dan pengangkutan 
sampah 

Perancangan mekanisme2

Operasional3

18PENGURANGAN JEJAK EKOLOGI DALAM WISATA BAHARI



Anjurkan staf dan tamu Anda untuk mengurangi sampah styrofoam dan kemasan 
plastik. Kembalikan kemasan kotak, botol, peti, dan sebagainya ke pemasok awal

Gunakan sabun dan sampo dalam kotak dispenser, bukan dalam kemasan sekali pakai.

Memastikan seoptimal mungkin penggunaan perlengkapan dan bahan yang ramah 
lingkungan sehingga dapat dilakukan recycle, reduce, reuse, repair, dan replace.

Terlibat dalam pengelolaan
kebersihan bersama 
komunitas dan
pemerintahan

Melakukan penggunaan
kembali

Memperbaiki 
beberapa barang 
masih bisa dipakai 
kembali setelah 
mendapatkan 
perbaikan kecil

Mengingatkan peserta trip untuk tidak
membuang sampah sembarangan

Kurangi penggunaan
kemasan sekali pakai dengan
membawa kemasan isi ulang

Sediakan tempat sampah
secara terpisah

Memetakan lokasi-lokasi
sanitasi selama perjalanan
dan di lokasi tujuan kemudian
menginfokan kepada peserta
trip
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Berikut tahapan yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir dampak dari limbah 
berbahaya dan beracun.

Penyimpanan dan Pembuangan 
Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)  

Memastikan kemungkinan limbah berbahaya dan beracun yang akan dihasilkan 
dalam proses operasional usaha

Memastikan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku jika akan 
menghasilkan limbah B3

Sediakan area sementara untuk menyimpan limbah berbahaya dan beracun saat 
perusahaan Anda dalam proses rancangan bangunan, tapak, dan konstruksi

b Perancangan

Rancang tempat pembuangan limbah sementara tersebut, Perancangan bangunan, 
tapak, dan rencana usaha harus memastikan adanya alokasi area pembuangan 
limbah B3 sementara

Informasikan pada pekerja untuk mengikuti aturan atau tata cara membuang 
limbah berbahaya dan beracun

Memastikan adanya SOP pembuangan limbah berbahaya dan beracun

c Operasional

Terapkan konsep pemilahan jenis sampah/limbah berbahaya, seperti batu baterai, 
gas, lampu dengan merkuri, dan sebagainya. 

Anjurkan tamu Anda untuk memisahkan jenis sampah berbahaya tersebut

Memastikan pengolahan sampah dan limbah cair hotel dilakukan secara tuntas, 
sehat, dan ramah lingkungan sehingga dapat tetap menjaga lingkungan serta tidak 
menyebabkan sumber penyebaran baru untuk segala jenis penyakit. 

Analisis limbah apa saja yang dihasilkan secara operasional oleh unit usaha. Taati 
peraturan yang mengatur tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun

a Perencanaan
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Simbol Limbah B3

Bersifat Reaktif
Mengandung Gas

Mampat

Berbahaya Terhadap
Lingkungan

Jangka Lama
Mengganggu 

KesehatanBiohazard

Beracun

Bersifat Korosif Bersifat Oksidasi Mudah TerbakarMenyebabkan
Infeksi

Mudah Meledak Toxic
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IMPLEMENTASI PRINSIP DAN KRITERIA 
DALAM TAHAPAN PERENCANAAN DAN 
PENGELOLAAN AKOMODASI
Prinsip dan kriteria selanjutnya 
diterapkan oleh pengelola akomodasi 
melalui tahapan (a) Perencanaan, (b) 
Rancangan, (c) Konstruksi dan/atau 
renovasi serta (d) Operasional 
Kepatuhan terhadap tiga prinsip ini 
diharapkan berjalan bertahap mulai dari 
proses perencanaan, pembangunan, dan 
pemeliharaannya. Sehingga, bisnis 
akomodasi dapat berdampak minimum 
terhadap lingkungan, memberikan 
keuntungan setara pada masyarakat 
sekitar, serta meningkatkan citra bisnis 
akomodasi itu sendiri. Secara umum, 
kepariwisataan yang bertanggung jawab 
bertujuan untuk melestarikan sumber 
daya dan lokasi, melindungi nilai-nilai 
dan budaya masyarakat serta 
memperkuat pengelolaan bisnis 
berkelanjutan, seperti tertuang dalam 
tiga prinsip keberlanjutan berikut.

Pengadaan berkelanjutan tidak hanya 
sekedar Tanggung Jawab Sosial 
Korporasi / Corporate Social 
Responsibility (CSR), tetapi bagaimana 
mengubah kebiasaan sebuah 
perusahaan dalam menjalankan
bisnisnya. 

Pengadaan berkelanjutan  berarti 
memastikan bahwa produk dan layanan 
yang dijual merupakan hasil
dari sebuah proses produksi yang 
mempertimbangkan aspek-aspek 
sustainabillity dengan dampak 
lingkungan yang yang minim serta hasil 
ekonomi dan sosial yang paling positif. 

Ketertarikan terhadap isu lingkungan 
dan sosial pada suatu perusahaan dapat 
semakin meningkat karena manfaat 
jangka panjang yang ditawarkan 
perusahaan tersebut. Salah satu 
referensi yang menjadi pedoman adalah 
Agenda Pembangunan Berkelanjutan 
Persatuan Bangsa-Bangsa (UN SDG 
2030) yang ditujukan untuk mencapai 
masa depan berkelanjutan dalam hal 
kemiskinan, kesehatan, pendidikan, 
lingkungan, kesetaraan gender, 
perubahan iklim, hak-hak asasi 
manusia, perdamaian dan keadilan 
sosial. Terdapat 193 negara yang 
menjadi bagian dalam upaya-upaya ini, 
termasuk Indonesia yang telah 
melembagakan kerangka tersebut di 
dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 
2017.
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Pada tahapan perencanaan ini, pastikan semua dokumen legal di bawah ini 
terpenuhi, dokumen legal tersebut antara lain :  

Surat Izin Mendirikan Bangunan  (IMB) 

Surat izin dari Rukun Tetangga (RT) atau ketua dusun setempat

Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) terutama untuk proyek yang berpotensi 
menimbulkan dampak lingkungan. 

Dokumen Amdal UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup) merupakan dokumen pengelolaan lingkungan 
hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL

Dokumen IMB  Setiap orang yang ingin  mendirikan bangunan gedung  harus 
memiliki IMB yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses 
permohonan izin. 

Selain IMB, sebuah bangunan ramah lingkungan juga harus mengacu kepada aturan 
lokal yang ada di daerah tersebut. Sebagai contoh, di Jakarta, peraturan pemerintah 
mengenai gedung hijau ini tertuang dalam Perda DKI Jakarta Nomor 7 tahun 2010 
(Perda DKI no 7/2010)  tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Gubernur Nomor 
38  tahun 2012 (Pergub 38/2012)  tentang Bangunan Gedung Hijau. Pada beberapa 
daerah tertentu, terdapat aturan adat yang mengikat mengenai bangunan dan tata 
ruang seperti di Kampung Naga, Tasikmalaya (Hermawan, 2014) 

Penerapan Kebijakan Ramah 
Lingkungan dan Kebijakan Organisasi

Perencanaan

Memiliki program yang terkait dengan pemeliharaan dan keberlanjutan lingkungan, 
hal ini merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan performa akomodasi agar 
lebih ramah lingkungan

Membentuk dan memiliki “green team”, yaitu kelompok karyawan yang dibentuk 
khusus dan memiliki tugas atau komitmen untuk melaksanakan program akomodasi 
ramah lingkungan 

a

b Operasional
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a

Pengelolaan tapak ramah lingkungan merupakan prinsip yang perlu 
diperhatikan di seluruh tahapan  pengembangan akomodasi ramah 
lingkungan. Apakah bangunan yang hendak didirikan berada dalam 
kawasan yang sesuai dengan peruntukannya? Lihat Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007  tentang: Pedoman Umum Rencana  
Tata Bangunan dan Lingkungan untuk Perancangan Kawasan, dan UU No. 
26 tahun 2007  tentang Penataan Ruang; dimana proses pembangunan 
bangunan atau kawasan harus sesuai dengan peruntukan/ zonasinya.

Cek apakah bangunan sesuai dengan peraturan daerah setempat seperti Koefisien Dasar 
Bangunan (KDB), Garis Sepadan Bangunan (GSB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), 
dan Garis Sempadan Jalan (GSJ). Peraturan-peraturan ini diatur oleh peraturan daerah 
(Perda) dan mengatur komposisi perbandingan antara ruang hijau dan daerah 
terbangun.

Melakukan sosialisasi (outreach) mengenai program lingkungan, baik kepada 
masyarakat sekitar akomodasi Anda mengenai program lingkungan.

Menerapkan Standard Operational Procedure (SOP) green procurement, yaitu 
kebijakan dan aturan tertulis mengenai operasional akomodasi yang ramah 
lingkungan.

Memberikan edukasi secara eksternal untuk menginfokan bahwa akomodasi 
tersebut merupakan akomodasi yang ramah lingkungan dengan praktik-praktik 
bertanggung jawab yangtelah dilakukan. 

Pengelolaan Tapak 
Ramah Lingkungan

Perencanaan

Perancanganb
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c

Perhatikan kesesuaian bangunan dengan topografi daerah, sedapat mungkin rancangan 
bangunan tidak merusak bentang alam aslinya, dan disesuaikan dengan prinsip 
perancangan lokal setempat jika ada.

Contoh : Aturan bangunan di tepi pantai yang diatur dengan Kepres No 32 Tahun 
1990 , dimana perlindungan sempadan pantai minimal sejauh 100 meter. Hal ini 
berlaku pula pada sempadan sungai dan lain-lainnya; hendaknya mengacu pada 
ketentuan 

Perhatikan juga, apakah di sekitar kawasan terdapat pohon-poho yang berusia tua dan 
berdiameter besar, aliran sungai kecil atau billabong, jalur migrasi satwa, serta tempat 
atau situs yang memiliki nilai sakral bagi penduduk setempat.

Beberapa contoh dalam perancangan kawasan : 

Water sensitive design (perancangan yang memperhatikan arah aliran air, sumber 
lokasi air, dan memaksimalkan penyerapan air hujan

Raised platform design (perancangan yang meninggikan lantai bangunan, rumah 
panggung) pada daerah resapan air, atau pingggiran pantai atau bantaran sungai

Mengikuti Perda atau aturansetempat mengenai aturan ruang terbuka hijau, jarak 
sempadan bangunan, tinggi bangunan, dsb.

Pemilihan warna bangunan yang tidak mencolok dikhawatirkan mengganggu 
keselarasan atau harmoni wajah lingkungan.

Semua informasi di atas dapat Anda peroleh melalui diskusi dengan pemerintah 
setempat dan melalui sosialisasi dengan warga setempat di dekat lokasi usaha akomodasi 
pariwisata Anda

Proses konstruksi/renovasi bangunan semaksimal mungkin tidak merusak 
bentang alam. Perhatikan hal-hal berikut ini : 

Jalur keluar masuk kendaraan yang membawa material bangunan. Usahakan 
seminimal mungkin merusak bentang asli alam sekitar.

Cek dampak polusi suara atau gangguan yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar

Konstruksi dan/atau Renovasi
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Salah satu prasyarat keberlanjutan adalah memasukkan aspek peningkatan 
kapasitas dan penyadartahuan karyawan dan wisatawan mengenai pentingnya 
kelestarian lingkungan, dan praktek-praktek pendukung prinsip-prinsip akomodasi 
ramah lingkungan. 

Pencemaran suara adalah bunyi atau suara yang sangat keras yang dikeluarkan 
oleh suatu benda sehingga mengganggu lingkungan dan makhluk hidup di 
sekitarnya. Tingkat kebisingan yang tinggi ini dapat mengganggu lingkungan 
sehingga menjadi pencemaran suara.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep 48/MENLH/11/1996  
tentang Baku Tingkat Kebisingan menyebutkan bahwa kebisingan adalah bunyi 
yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu 
tertentu, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan 
lingkungan. Dalam aktivitas pengembangan kegiatan usaha, kemungkinan

Hal ini dapat dilakukan melalui internal training atau pelatihan, penunjukan green 
team, dan penerapan program-program pelestarian yang mendukung akomodasi 
wisata yang ramah lingkungan. Hal yang dapat dilakukan untuk mendukung 
prinsip ini antara lain pada tahapan operasional, yaitu: 

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Baik Karyawan Maupun Wisatawan

Manajemen 
Polusi Suara

Menyediakan flyers 
atau sumber informasi 
mengenai pentingnya 
menjaga lingkungan.

Memiliki program 
penyadartahuan 

karyawan mengenai 
pentingnya menjag 

lingkungan dan strategi 
aksi manajemen 

perusaahaan untuk 
mendukung 

usaha-usaha ini.

Memiliki green team 
yang ditunjuk sebagai 

perwakilan manajemen 
yang khusus 

menetapkan strategi 
praktik- praktik 
keberlanjutan.

1 2 3
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polusi suara dapat timbul di fase konstruksi dan/ atau renovasi, dan operasional, 
oleh karenanya tahapan perencanaan sangat penting sebagai langkah pencegahan 
polusi suara.

Buat prosedur operasional standar untuk meminimalir polusi suara dari fase 
pengembangan akomodasi

Buat langkah-langkah penanggulangan yang bisa diikuti pekerja untuk 
meminimalisir polusi suara

Bila dalam fase pengembangan akomodasi/operasional kebisingan tak bisa dicegah, 
mintalah izin dari warga sekitar atau dari pihak berwenang.

Memastikan ada atau tidaknya polusi suara dalam fase pengembangan usaha/
operasional sehingga pembuatan SOP atau indakan penanggulangannya dapat 
disusun dengan segera

Sekiranya ada polusi kebisingan yang dikeluarkan maka pada tahapan ini 
diperlukan sosialisasi dan izin dari masyarakat sekitar

a Perencanaan

Buat standar operasional prosedur untuk mengatasi kebisingan yang muncul dalam 
fase pengembangan/operasional

Pastikan terdapat ruang khusus bagi kendaraan bermesin berat yang mengeluarkan 
kebisingan

Memastikan SOP dalam mengatasi kebisingan dilakukan dengan seksama seperti 
penggunaan soundbreaker untuk pegawai konstruksi

Memastikan perancangan khusus untuk ruangan-ruangan dimana terdapat mesin 
berat yang mengeluarkan polusi udara 

b Renovasi atau Konstruksi
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Cek secara berkala untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap kebocoran 
mesin-mesin yang menimbulkan polusi suara

Minta izin pada warga dan pemerintah setempat apabila usaha Anda menyediakan 
acara hiburan yang berpotensi menimbulkan kebisingan

Melakukan pengecekan secara berkala untuk melakukan tindakan perbaikan 
terhadap kebocoran mesin-mesin yang menimbulkan polusi suara. 

Jika akan terdapat kebisingan acara hiburan yang diadakan pihak pengelola, 
mintakan izin dari masyarakat setempat

c Operasional

Selatan

Selatan

Utara

Utara

Timur

Timur

Barat

Barat

Letak Gedung
Terhadap Arah 

Angin

KESEHATAN DAN KENYAMANAN 
SIRKULASI UDARA 

Letak Gedung
Terhadap Sinar

Matahari
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Kesehatan dan kenyamanan sirkulasi udara di dalam dan di luar bangunan 
sangatlah penting dan merupakan faktor  penentu kenyamanan akomodasi yang 
ramah lingkungan. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk mendukung prinsip 
ini adalah:

Sesuai dengan panduan umum yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif  dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan bagi masyarakat 
produktif untuk pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19). 
Berikut beberapa protokol kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian 
Lingkungan secara umum:

Kesehatan dan Kenyamanan 
Sirkulasi Udara 

Prokotol Pelaksanaan Kegiatan dalam Lingkup 
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, 
dan Kelestarian Lingkungan 

Melakukan studi mengenai kemungkinan lokasi akomodasi tercemar oleh polusi 
udara seperti asap kendaraan bencana alam (gunung meletus, kebakaran hutan) dan 
memastikan adanya SOP mengenai hal-hal yang harus dilakukan jika hal-hal 
tersebut terjadi

Perencanaan

Mengutamakan penggunaa udara alami dibanding pendingin ruangan AC

Alokasi ruang luar dan pepohonan yang dominan

Operasional

Perancangan yang memaksimalkan sirkulasi udara secara alami seperti 
memperhatikan orientasi bangunan, perletakan bangunan terhadap arah mata 
angin, dan arah pergerakan matahari

Perancangan
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Mencuci tangan dengan sabun/ 
menggunakan hand sanitizer

a Kebersihan

Ketersediaan sarana cuci tangan 
pakai sabun

Pembersihan ruang dan barang 
publik dengan cara dan 
disinfektan/cairan pembersih lain 
yang aman dan sesuai

Bebas vektor  dan binatang 
pembawa penyakit

Pembersihan dan kelengkapan 
toilet bersih

Tempat sampah bersih

Prosedur penyelamatan diri dari 
bencana

c Keselamatan

Ketersediaan kotak P3K

Ketersediaan alat pemadam 
kebakaran
Ketersediaan titik kumpul 
dan jalur evakuasi

Memastikan alat elektronik 
dalam kondisi mati ketika 
meninggalkan ruangan

Media dan mekanisme 
komunikasi penanganan 
kondisi darurat

Penggunaan perlengkapan dan 
bahan yang ramah lingkungan

d Kelestarian Lingkungan

Pemanfaatan air dan sumber 
energi secara efisien dan sehat 
dalam rangka menjaga 
keseimbangan ekosistem

Pengolahan sampah dan limbah 
cair dilakukan secara tuntas, sehat, 
dan ramah lingkungan

Kondisi lingkungan sekitar asri dan 
nyaman, baik secara alami atau 
dengan rekayasa teknis.

Pemantauan dan evaluasi 
penerapan panduan dan SOP 
Pelaksanaan Kebersihan, 
Kesehatan, Keselamatan, dan 
Kelestarian Lingkungan

Menghindari kontak fisik, 
pengaturan jarak aman, mencegah 
kerumunan

b Kesehatan

Tidak menyentuh bagian wajah, 
terutama mata, hidung, mulut

Pemeriksaan suhu tubuh 

Menerapkan etika batuk dan bersin 

Pengelolaan makanan dan minuman 
yang bersih dan higienis

Peralatan dan perlengkapan 
kesehatan sederhana

Ruang publik dan ruang kerja 
dengan sirkulasi udara yang baik

Penanganan bagi pengunjung 
dengan gangguan kesehatan ketika 
beraktivitas di lokasi.

Memakai APD yang diperlukan
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MENGUTAMAKAN ASPEK 
RAMAH LINGKUNGAN DAN 
KANDUNGAN LOKAL 

Pengurangan jejak ekologis juga dapat 
dilakukan dalam pengelolaan konsumsi 
produk operasional wisata dan produk 
pangan. Beberapa aspek yang dapat 
dilakukan adalah menggunakan produk 
ramah lingkungan, serta menguatkan 
pada konsumsi produk lokal . Pelaku 
usaha wisata perlu mengetahui asal usul 
pangan yang digunakan, cara produksi, 
dan proses pengolahan pangan sehingga 
rekam jejak produk (traceability) dapat 
diketahui.

Perusahaan perlu mempertimbangkan 
unsur keterlacakan dalam sebuah 
produk. Ketika perusahaan dapat 
menunjukkan bagaimana produk tersebut 
dihasilkan, darimana bahan bakunya 
berasal, hal ini dapat memitigasi potensi 
risiko yang muncul seperti keterkaitan 
dengan praktik ilegal dalam rantai pasok. 
Hal ini dilakukan dengan melakukan 
perencanaan, perancangan, operasional, 
hingga mempromosikan produk yang 
berkelanjutan. 

Lakukan inventaris sumber/supplier bahan baku yang memiliki produk bersertifikat 
ramah lingkungan. 

Menggunakan Bahan Baku dan Produk 
Ramah Lingkungan, serta Mengutamakan 
Kandungan Lokal

1 Perencanaan

a
Standar pangan yang dijadikan sebagai acuan ini dapat diakses untuk mengetahui 
pola konsumsi baik pihak penyedia jasa wisata maupun wisatawan. Melalui kampanye 
beli yang baik, WWF Indonesia menginisiasi program tersebut untuk memberikan 
pesan terhadap konsumen dalam pemilihan bahan pangan atau jasa.

Pangan 
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Keenam pesan Beli Yang Baik dikembangkan berdasarkan logika ‘perjalanan’ 
yang dilalui setiap konsumen dalam aktivitas mengkonsumsi sehari-hari.

Masing-masing dari keenam pesan tersebut mewakili tahapan-tahapan yang
berbeda dalam sebuah perjalanan konsumen seperti yang diilustrasikan pada 
grafik disamping.

Menggunakan Membuang

#BeliYangLokal

#BeliYangAwet

#MauDibawaKemana

#BeliYangPerlu

#BeliYangAlami

#BeliYangEkolabel

Memilih

Pesan Turunan

Pesan Utama

alami

lokal

awet

ekolabel

kemana

perlu
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Pesan ini mengintervensi perjalanan 
konsumen di tahap pengambilan
keputusan agar konsumen 
memikirkan ulang alasannya 
membeli barang, karena kebutuhan 
atau semata-mata impulsif

Pesan kedua bertujuan 
mendorongkan konsumen untuk 
mengurangi jejak karbonnya dengan 
memprioritaskan konsumsi 
produk-produk lokal daripada 
produk impor

Pesan ketiga fokus pada sumber dan 
kandungan produk. Kampanye Beli
Yang Baik mengadvokasikan 
konsumsi produk yang mengandung 
bahanbahan alami dan juga 
diproduksi secara alami.

Pesan keempat terkait dengan daya 
tahan suatu produk.

Pesan yang kelima fokus pada 
proses pengambilan keputusan 
konsumen terkait sertifikasi produk 
yang merefleksikan pertimbangan 
dari aspek sosial dan lingkungan 
(ekolabel), yaitu sertifikasi ASC, 
FSC, MSC and RSPO

Pesan keenam dan terakhir dari ‘Beli 
Yang Baik’ berujung pada cara
konsumen memperlakukan limbah 
hasil konsumsinya. Termasuk
mendorongkan produk 
mengkonsumsi produk yang dapat 
terurai secara alami atau berdampak 
negatif minimal bagi lingkungan 
setelah produk digunakan.

Mengajak konsumen untuk 
memikirkan cara, waktu dan 
tempatmembuang limbah dari 
produk yang telah dibeli, 
termasukmengidentifikasi 
ketersediaan sistem pembuangan 
limbah yangmemada

Mengajak konsumen untuk 
membeli produk berekolabel yang
menjamin produk berasal dari 
sumber yang berkelanjutan dan
diproduksi dengan cara yang 
bertanggung jawab.

Mengajak konsumen untuk 
memprioritaskan pembelian 
produk yang kuat dan dapat 
bertahan lama hingga melampaui 
generasi.

Pesan ketiga fokus pada sumber 
dan kandungan produk. Kampanye 
BeliYang Baik mengadvokasikan 
konsumsi produk yang 
mengandung bahanbahan alami 
dan juga diproduksi secara alami.

Mengajak konsumen 
membandingkan lokasi produk 
dihasilkan dan membeli produk 
yang memiliki dampak lingkungan 
yang lebih sedikit.

Mengajak konsumen berpikir dua 
kali sebelum membeli, agar tidak
tergoda untuk mengkonsumsi 
barang-barang yang tidak 
diperlukan

alami

lokal

awet

ekolabel

kemana

perlu

Filosofi Call to Action (CTA)
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b
Standar ramah lingkungan mengacu pada standar Seafood Advisor (aplikasi), serta 
tidak berasal dari kegiatan perikanan yang merusak dan tidak bertanggung jawab. 

Tampilan Aplikasi Seafood
Advisor

Seafood
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c Office Procurement:

Pastikan setidaknya lebih dari 70% bangunan akomodasi/kapal/usaha wisata 
memuat kandungan lokal

Lakukan riset mengenai bahan yang akan digunakan untuk memastikan 
kandungannya aman dan tidak merusak lingkungan

Penggunaan kertas/furniture ataupun produk berbahan dasar kayu yg diambil dari 
supplier/brand yg tersertifikasi FSC. Contoh, kertas di kantor, kamar hotel, tisu 
makan/toilet, ranjang, meja dsbnya.

Apabila penggunaan Sampo/sabun/lilin ataupun produk non food yg mengandung 
kelapa sawit, sebisa mungkin menggunakan yg sudah tersertifikasi RSPO. 

Menggunakan dan promosi produk makanan lokal yg memenuhi kriterian Pangan 
Bijak.

Pastikan semua kegiatan 
pengembangan wisata telah 
memaksimalkan penggunaan bahan 
baku yang diproduksi secara lokal dan 
produk-produk ramah lingkungan

Manfaatkan bahan bangunan 
bersertifikasi dan diperoleh dari 
praktik-praktik berkelanjutan

2 Perancangan

Pastikan tenaga kerja bersumber dari 
wilayah lokal setempat

Bangun hubungan bisnis yang baik 
dengan produsen dan pemasok lokal 
yang bertanggung jawab, yang secara 
rutin menyediakan persediaan 
kebutuhan 
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3 Tahapan Pengadaan barang

Terapkan green procurement (pengadaan barang yang mengutamakan produk lokal 
yang diproduksi dan didistribusikan secara berkelanjutan). 

Terapkan pengadaan seafood yang berkelanjutan dan dapat diketahui traceability-nya.
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Tawarkan dukungan pembiayaan, pelatihan, atau bantuan teknis pada komunitas 
setempat apabila pasokan atau produk lokal tidak bisa terpenuhi. Cara ini akan 
membantu komunitas untuk tumbuh menjadi produsen yang mandiri dan menjadi 
mitra dengan akomodasi Anda

SUSTAINABLE
SEAFOOD

Sertifikasi

Pemilihan
Jenis Ikan

Cara Penangkapan

Pola Konsumsi
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4 Tahapan Operasional 

Minimalisir penggunaan kemasan sekali pakai. Utamakan penggunaan kemasan yang 
dapat dipakai ulang.

Buat kebijakan internal untuk memprioritaskan produk lokal dan produk yang dikelola 
dengan cara ramah lingkungan. Pahami asal usul produk makanan dan minuman 
tersebut dianjurkan untuk memanfaatkan produk lokal dan produk organik

Produk makanan dan minuman merupakan komponen penting yang terkait dengan 
keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Namun, produk makanan dan minuman 
juga berkontribusi atas produksi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan melalui proses 
produksi maupun proses transportasi/pengirimannya jika tidak berasal dari wilayah 
setempat.

Berikan edukasi ke petani dan produsen untuk meningkatkan produk lokal dengan 
sistem tanam yang ramah lingkungan (Produk Tanpa Pestisida non-alami)

41 PENGURANGAN JEJAK EKOLOGI DALAM WISATA BAHARI



Seafood Guide Book

Seafood Advisor

Logo sertifikasi pangan/ seafood berkelanjutan

WWF-Indonesia telah menyediakan 
panduan mengenai produk seafood 
yang layak untuk dimakan dan dapat 
diunduh dari link sebagai berikut:

http://www.seafoodsavers.org/. 

SUSTAINABLE
SEAFOOD

Sertifikasi

Pemilihan
Jenis Ikan

Cara Penangkapan

Pola Konsumsi
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Utamakan dan promosikan kerajinan 
tangan atau produk kerajinan buatan 
industri setempat.

Belanja wisatawan merupakan 
salahsatu kegiatan untuk 
meningkatkan ekonomi masyarakat 
lokal, karena itu pengelola 
akomodasi bisa berkontribusi untuk 
mendorong perguliran ekonomi

Anjurkan tamu Anda untuk mengikuti 
trip berkonsep lokaldan dipandu oleh 
pemandu dari komunitas lokal

Tawarkan berbagai macam paket 
wisata berkelanjutan yang 
mengutamakan prinsip konservasi 
dan keanekaragaman hayati dan 
mempromosikan kebudayaan dan 
produk-produk masyarakat lokal. 

Sebagai contoh, paket wisata tersebut 
seperti:

Anjurkan tamu Anda untuk membeli 
produk kerajinan dariindustri 
setempat

Dorong pengrajin lokal untuk 
meningkatkan kualitas produknya 

Utamakan pemandu atau penerjemah 
dari lokasi setempat.

Pemilik usaha wisata bahari perlu menyadari dan menerapkan pola 
konsumsi dengan memperhatikan aspek-aspek perikanan berkelanjutan 
(sustainable seafood), antara lain : 

Memancing dan menangkap ikan 
dengan menggunakan alat dan cara 
yang tradisional.

Pengamatan dan adopsi sarang penyu

Melakukan aktivitas produksi 
kerajinan dengan pengrajin lokal

Kelas memasak untuk makanan 
tradisional

Pengelolaan sampah berbasis 
pengelolaan masyarakat

Utamakan, hidupkan, dan 
promosikan musisi dan seniman 
dari lokasi setempat

Dorong partisipasi dan keterlibatan 
warga lokal di seluruh aspek layanan 
akomodasi (mengutamakan 
karyawan dari daerah setempat)

Konservasi dan perlindungan 
keanekaragaman hayati
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KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN 
KOMUNITAS LOKAL DALAM PENGEMBANGAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

Dalam pariwisata, terdapat lima pilar 
yang menjadi modal utama pariwisata 
untuk dapat berkembang, yaitu: 
attraction, accesibility, amenities, 
ancilary services, dan community 
involvement (keterlibatan masyarakat) . 
Pemilik akomodasi ramah lingkungan 
harus secara aktif terlibat dengan 
kegiatan-kegiatan masyarakat sekitar dan 
atau melibatkan warga lokal dalam  

pengelolaan akomodasinya. Akomodasi 
yang berkembang sebaiknya membuka 
kesempatan kerja bagi warga lokal, dan 
memberikan peluang bagi mereka untuk 
belajar, memiliki kepercayaan diri, dan 
berkembang dengan karir yang 
disediakan. Manfaat yang didapat 
diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan yang berimbas pada 
kesehjahteraan masyarakat. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melibatkan masyarakat lokal 
antara lain:

Keterlibatan Masyarakat dan Komunitas 
Lokal dalam Pengembangan Kapasitas 
Sumber Daya Manusia 

a Perencanaan

Melakukan sosialisasi mengenai rencana pembangunan/pengembangan usaha 
wisata terhadap masyarakat sekitar

b Konstruksi dan/atau Renovasi

Mengutamaan penggunaaan tenaga kerja lokal dengan menguatkan kapasitas 
masyarakat
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Hal yang dapat dilakukan untuk mendukung prinsip ini antara lain dalam tahapan 
perencanaan dan Operasional, yaitu : 

Memberikan Manfaat dan Sumbangsih 
Terhadap Upaya Konservasi, Pelestarian 
Sosial Budaya 

a Perencanaan

Melakukan pemetaan mengenai 
potensi sosial, budaya, maupun 
lingkungan yang dapat 
dikembangkan di lingkungan sekitar

c Operasional

Mempekerjakan warga setempat 
untuk mengoperasikan dan 
mengelola fasilitas 

Mendorong partisipasi dan 
keterlibatan dengan warga lokal di 
seluruh aspek layanan akomodasi 

Menyisihkan sebagian keuntungan 
dari pengelolaan akomodasi ke 
masyarakat dalam bentuk program 
pelestarian, baik budaya, alam, 
maupun sosial

Menawarkan berbagai macam paket 
wisata berkelanjutan yang 
mengutamakan prinsip konservasi  
dan keanekaragaman hayati dan 
mempromosikan kebudayaan dan 
produk-produk masyarakat lokal.

Memberikan ruang untuk 
melakukan promosi dari produk 
lokal dengan memperkenalkan 
hasil produk yang telah dibuat oleh 
masyarakat lokal 

Menghargai budaya lokal dan 
mengedukasi wisatawan untuk 
memberikan informasi terkait 
dengan buda setempat. Merancang aktivitas wisata 

berbasis sumberdaya atau 
masyrakat lokal. 

b Operasional

Mempekerjakan warga setempat 
untuk mengoperasikan dan 
mengelola fasilitas akomodasi

Mempekerjakan warga setempat 
untuk mengoperasikan dan 
mengelola fasilitas akomodasi

Mendorong partisipasi dan 
keterlibatan dengan warga lokal di 
seluruh aspek layanan akomodasi  
Menyisihkan sebagian keuntungan 
dari pengelolaan akomodasi ke 
masyarakat dalam bentuk program 
pelestarian, baik budaya, alam, 
maupun sosial 
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Konservasi lingkungan seperti ikut sumbangsih dalam usaha pelestarian pohon dan 
satwa langka

Ikut berperan serta dalam program internasional (misalnya Hari Bumi, Coastal Clean 
Up Day, Hari Air)

Aktif berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan lingkungan alam, baik terhadap 
karyawan maupun Masyarakat

Melakukan konservasi flora dan fauna di lingkungan setempat

Menjaga perlindungan sumber daya dengan melakukan donasi, menjadi relawan, atau 
mendidik orang lain secara sukarela 

Gunakan kendaraan
ramah lingkungan

Gunakan skype, webex atau
sejenisnya saat koordinasi 
dengan mitra atau klien

Promosikan makanan
lokal

Minimalkan waktu
idle kendaraan

Buat perencanaan perjalanan
yang memungkinkan wisatawan
tinggal lebih lama dan 
optimalkan penggunaan 
mobil
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PANDUAN BAGI 
WISATAWAN

Wisatawan memiliki peran penting sebagai pelaku aktif dalam industri pariwisata 
untuk dapat memaksimalkan usaha mewujudkan akomodasi ramah lingkungan. 
Hal-hal yang dapat dilakukan di antaranya. Sebelum melakukan kegiatan wisata, miliki 
kriteria khusus dalam memilih akomodasi yang akan dituju. Lakukan survei mandiri 
untuk mengenali akomodasi pilihan Anda. Sebagai contoh, memilih akomodasi yang 
memiliki sertifikat green building, mengunakan sumber energi terbarukan, atau 
mempunyai program-program yang mendukung kelestarian lingkungan.

Selain mengikuti aturan/anjuran yang telah mengarah ke prinsip keberlanjutan bagi yg 
berwisata namun fasilitasnya belum menerapkan prinsip-prinsip BMP, wisatawan 
didorong untuk meminta/menanyakan penerapan BMP kepada pengelola tempat 
wisata/transportasi maupun akomodasi. Melalui perubahan perilaku wisatawan, hal ini 
akan mendorong perubahan perilaku pebisnis di sektor pariwisata. tanpa adanya 
permintaan tersebut, pebisnis secara umum, tidak merasa memerlukan perubahan.

Pada saat melakukan kegiatan wisata, wisatawan dapat mengikuti langkah 
langkah sebagai berikut : 

Berwisata Hemat Energi dan Standar 
Kebersihan, Kesehatan, Dan Keselamatan  

1 Sebelum melakukan kegiatan wisata

2 Selama melakukan kegiatan wisata 

a Patuhi petunjuk di lingkungan akomodasi (di dalam dan luar kamar) seperti:

Anjuran menggunakan handuk secara berulang

Anjuran tidak mengganti seprai

Anjuran menghemat penggunaan air dan listrik 
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b Kurangi sampah selama berwisata dengan cara:

Menggunakan botol isi ulang, mengurangi pemakaian botol plastik

Membuang sampah pada tempatnya atau simpan hingga menemukan tempat 
sampah pada lokasi wisata

Anjuran menghemat penggunaan air dan listrik 

Mengurangi atau menghindari penggunaan material sekali pakai dan tak mudah 
terurai terutama yang terbuat dari styrofoam dan plastik
Hindari pembelian logistik yang menggunakan kemasan sekali pakai dan berjumlah 
banyak; seperti sampo kemasan kecil atau permen kemasan kecil.

ILUSTRASI
PENGURANGAN PENGGUNAAN SAMPAH 

PLASTIK UNTUK WISATAWAN

Hindari penggunaan 
kantong plastik

Gunakan kemasan
yang dapat diisi ulang

Pelajari kode 
kemasan plastik
yang dipakai

Dan pastikan dalam 
kelompok ada
penanggung jawab
sampah

Berkontribusi aktif
terhadap kebersihan 
tempat wisata
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c Hemat pemakaian energi selama berwisata dengan cara :

Terapkan kebijakan “switch off” pada alat-alat elektronik yang tak terpakai seperti 
lampu, TV, komputer, kipas angin, AC, dan alat elektronik lainnya ketika 
meninggalkan kamar atau ruangan.

Manfaatkan cahaya alami/ matahari untuk penerangan di tempat menginap 
(membuka tirai).

Atur pendingin di kamar anda dengan suhu 23-25°C (setiap penurunan satu derajat 
AC membutuhkan energi listrik yang lebih banyak)

Jangan tinggalkan
jejak sampah

Minimalisir penggunaan
material yang tidak
dapat didaur ulang

Saling mengingatkan
untuk tidak membuang
sampah sembarangan

Lakukan pemanfaatan 
kembali (Re-use)

49 PENGURANGAN JEJAK EKOLOGI DALAM WISATA BAHARI



Gunakan air bersih secukupnya sesuai dengan kebutuhan.

Pastikan Anda sudah menutup keran atau sumber air dengan baik setelah 
menggunakannya. Di lokasi dengan debit air terbatas, penggunaan air tawar hanya 
untuk minum, sedangkan air payau atau laut yang digunakan untuk mandi dan 
mencuci.

Hargai dan ikuti pola kearifan lokal dalam pemanfatan air di wilayah lokasi wisata 
yang dikunjungi. Sejumlah lokasi wisata memiliki peraturan adat dan atau 
kebiasaan turun temurun yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan lokal.

Gunakan gadget atau alat elektronik dengan bijaksana

Cek bila hotel anda memiliki 
program penghematan air: Misalnya 
handuk atau seprai tak harus dicuci 
setiap hari

Jangan mandi 
terlalu lama

Pemanfatan air di wilayah lokasi 
wisata yang dikunjungi

Menutup Keran atau 
sumber air  dengan baik

Minimalkan
penggunaan 
air panas

Pilih yang ramah 
lingkungan

Gunakan air bersih 
secukupnya
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d Tidak mencemari daerah tujuan wisata, misalnya: Pilih produk sampo/sabun yang 
berlabel biodegradable, berbahan kimia rendah, dan Tidak mengandung klorin 
atau phosphate.

e Penggunaan bahan lokal dengan cara mengutamakan makanan lokal atau yang 
bersumber dari wilayah sekitar kepariwisataan, karena mata rantai proses yang 
pendek menimbulkan emisi lebih rendah.

f Pilh menu seafood secara bijak. Minta hotel Anda untuk menyediakan menu seafood 
yang diperoleh dari tangkapan ramah lingkungan

GUNAKAN PRODUK
MAKANAN 
LOKAL YANG
BERKELANJUTAN

Bersumber dari 
wilayah sekitar 
kepariwisataan

Seafood yang diperoleh dari
tangkapan ramah lingkungan
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g Menghormati adat istiadat masyarakat di daerah yang dituju.

Pilih hotel yang
memiliki program
hemat energi

Gunakan tranportasi lokal

Mendukung tempat wisata yang 
menerapkan efisiensi energi

Pilih penyedia jasa transportasi 
dengan reputasi baik

Rencanakan jadwal pesawat sebaik-baiknya 
atau tinggal lebih lama

Bawalah barang dan perlengkapan 
elektronik seperlunya sesuai
kebutuhan

Pilih makanan lokal
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Dalam antrean di pintu masuk, tamu 
menjaga jarak dengan orang lain 
minimal1 (satu) meter atau 
melakukan rekayasa teknis seperti 
pemasangan partisi dan/atau 
pengaturan alur masuk tamu.

Protokol Khusus Pelaksanaan Kegiatan
Dalam Lingkup Kebersihan, Kesehatan, 
Keselamatan untuk wisatawan 

Memberikan informasi mengenai 
kondisi kesehatan dan riwayat 
perjalanan dalam 14 hari terakhir 
dengan mengisi formulir self 
assessment risiko Covid-19

Tamu yang menggunakan toilet 
menjaga agar tetap higienis, bersih, 
kering, dan tidak bau setelah 
digunakan.

Memberikan informasi kepada 
karyawan hotel, khususnya 
resepsionis jika mengalamigangguan 
kesehatan (demam, batuk, pilek, 
nyeri tenggorokan, dan/atau sesak 
napas).

Menjaga etika untuk tidak 
membuang liur atau dahak 
sembarangan yang terindikasi 
dengan kesehatan setiap wisatawan. 

Mencuci tangan dengan sabun/ 
menggunakan hand sanitizer 
setelah memegang barang publik di 
dalam kamar.

Membuang sampah di tempat sampah.

Ketika di dalam restoran duduk pada 
kursi yang telah diatur oleh pihak 
restoran/coffee shop atau atur jarak 
duduk dari orang lain minimal 1 
(satu) meter, Tidak menjggunakan 
alat makan bersama-sama, Tidak 
berbagi makanan dan minuman 
dengan orang lain

Pada saat akan menikmati makanan 
dan minuman, tamu melepaskan 
masker dan menyimpan masker 
secara pribadi dengan baik dan 
aman, dan tidakmeletakkan masker 
di atas meja makan.

Saat melakukan perjalanan 
wisatawan disarankan membawa dan 
menggunakan peralatan ibadah 
dan/atau peralatan olahraga pribadi 
masing-masing
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