
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Ekosistem Hutan Mangrove 

 

 

2.1.1. Kondisi Fisik Ekosistem Mangrove 

 

 

Vegetasi mangrove secara khas memperlihatkan adanya pola zonasi. Beberapa 

ahli (Chapman, 1977 dan Bunt dan Williams, 1981) menyatakan bahwa hal 

tersebut berkaitan erat dengan tipe tanah (lumpur, pasir, atau gambut), 

keterbukaan (terhadap hempasan gelombang), salinitas serta pengaruh pasang 

surut. Di Indonesia, substrat berlumpur ini sangat baik untuk tegakan Rhizophora 

mucronata dan Avicennia marina (Kint, 1934). Jenis-jenis lain seperti Rhizophora 

stylosa tumbuh dengan baik pada substrat berpasir, bahkan pada pulau karang 

yang memiliki substrat berupa pecahan karang, kerang, dan bagian-bagian dari 

Halimeda (Ding Hou, 1958). 

                                                                                                                                               

Kondisi salinitas sangat mempengaruhi komposisi mangrove. Berbagai jenis 

mangrove mengatasi kadar salinitas dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa 

diantaranya secara selektif mampu menghindari penyerapan garam dari media 

tumbuhnya, sementara beberapa jenis yang lainnya mampu mengeluarkan garam 

dari kelenjar khusus pada daunnya.  
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Zonasi vegetasi mangrove nampaknya berkaitan erat dengan pasang surut. 

Beberapa penulis melaporkan adanya kolerasi antara zonasi mangrove dengan 

tinggi rendahnya pasang surut dan frekuensi banjir (Van Steenis, 1958 dan 

Chapman, 1978). Di Indonesia, areal yang selalu digenangi walaupun pada saat 

pasang rendah umumnya didominasi oleh Avicennia alba atau Sonneratia alba. 

Areal yang digenangi oleh pasang sedang didominasi oleh jenis-jenis Rhizophora. 

Adapun areal yang digenangi hanya pada saat pasang tinggi, yang mana areal ini 

lebih ke daratan, umumnya didominasi oleh jenis-jenis Bruguiera dan Xylocarpus 

granatum, sedangkan areal yang digenangi hanya pada saat pasang tertinggi 

(hanya beberapa hari dalam sebulan) umumnya didominasi oleh Bruguiera 

sexagula dan Lumnitera littorea.  

 

2.1.2. Tipe Vegetasi Mangrove 

 

 

Secara sederhana, mangrove umumnya tumbuh dalam 4 zona, yaitu pada daerah 

terbuka, daerah tengah, daerah yang memiliki sungai berair payau sampai hampir 

tawar, serta daerah ke arah daratan yang memiliki air tawar.  

a) Mangrove terbuka 

Mangrove berada pada bagian yang berhadapan dengan laut. Komposisi floristik 

dari komunitas di zona terbuka sangat bergantung pada substratnya. Sonneratia 

alba cenderung untuk mendominasi daerah berpasir, sementara Avicennia marina 

dan Rhizophora mucronata cenderung untuk mendominasi daerah yang lebih 

berlumpur (Van Steenis, 1958).  
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b) Mangrove tengah 

Mangrove di zona ini terletak di belakang mangrove terbuka. Di zona ini, 

biasanya didominasi oleh jenis Rhizophora.  

 

c) Mangrove payau 

Mangrove berada di sepanjang sungai berair payau hingga hampir tawar. Di zona 

ini biasanya didominasi oleh komunitas Nypa atau Sonneratia.  

 

d) Mangrove daratan 

Mangrove berada di zona perairan payau atau hampir tawar di belakang jalur 

hijau mangrove yang sebenarnya. Jenis-jenis yang umum ditemukan pada zona 

ini termasuk Ficus microcarpus, Intsia bijuga, Nypa fruticans, Lumnitera 

racemosa, Pandanus sp. dan Xylocarpus moluccensis (Kantor Menteri Negara 

Lingkungan Hidup, 1993). Zona ini memiliki kekayaan jenis yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan zona lainnya.  

  

2.1.3. Fungsi Mangrove 

 

 

Mangrove memiliki peranan penting dalam melindungi pantai dari gelombang, 

angin dan badai. Tegakan mangrove dapat melindungi pemukiman, bangunan dan 

pertanian dari angin kencang atau intrusi air laut. Mangrove juga terbukti 

memainkan peran penting dalam melindungi pesisir dari gempuran badai. 

Kemampuan mangrove untuk mengembangkan wilayahnya ke arah laut 

merupakan salah satu peran penting mangrove dalam pembentukan lahan baru. 

Akar  mangove mampu mengikat dan menstabilkan substrat lumpur, pohonnya 

mengurangi enegi gelombang dan memperlambat arus, sementara vegetasi secara 
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keseluruhan dapat memerangkap sedimen (Davies dan Claridge, 1993 dan 

Othman, 1994).  

 

Peranan mangrove dalam menunjang kegiatan perikanan pantai dapat disarikan 

dalam dua hal. Pertama, mangrove berperan penting dalam siklus hidup berbagai 

jenis ikan, udang, dan moluska (Davies dan Claridge, 1993), karena lingkungan 

mangrove menyediakan perlindungan dan makanan berupa bahan-bahan organik 

yang masuk kedalam rantai makanan. Kedua, mangrove merupakan pemasok 

bahan organik, sehingga dapat menyediakan bahan makanan untuk organisme 

yang hidup pada perairan sekitarnya (Mann, 1982). Produksi serasah mangrove 

berperan penting dalam kesuburan perairan pesisir dan hutan mangrove dianggap 

yang paling produktif di antara ekosistem pesisir (Odum dan Heald, 1974). 

 

2.2. Ekowisata 

 

 

2.2.1. Pengertian Ekowisata 

 

 

Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap 

kelestarian area yang masih alami (natural area), memberikan manfaat secara 

ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya pada masyarakat setempat. 

Menurut Fandeli (2000) ekowisata dapat dikatakan sebagai gerakan 

konservasionis yang didukung oleh penduduk dunia. Istilah “ekowisata” dapat 

diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan 

menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, 

di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung 

pelestarian alam (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2009). 
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Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke suatu lingkungan baik alam yang 

alami maupun buatan serta budaya yang ada yang bersifat informatif dan 

partisipatif yang bertujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial-budaya. 

Ekowisata menitikberatkan pada tiga hal utama yaitu: keberlangsungan alam atau 

ekologi, memberikan manfaat ekonomi, dan secara psikologi dapat diterima 

dalam kehidupan sosial masyarakat.  

 

Secara konseptul ekowisata dapat didefinisikan sebagai suatu konsep 

pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-

upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada 

masyarakat setempat. Sementara ditinjau dari segi pengelolaanya, ekowisata dapat 

didifinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di 

tempat-tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam 

dan secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya pelestarian 

lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

setempat (Satria, 2009).  

 

Sumberdaya ekowisata terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia 

yang dapat diintegrasikan menjadi komponen terpadu bagi pemanfaatan wisata. 

Berdasarkan konsep pemanfaatan, wisata dapat diklasifikasikan menjadi (Fandeli, 

2000; META, 2002 dalam Yulianda, 2007): 

a. Wisata alam (nature tourism), merupakan aktivitas wisata yang ditujukan 

pada pengalaman terhadap kondisi alam atau daya tarik panoramanya. 
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b. Wisata budaya (cultural tourism), merupakan wisata dengan kekayaan budaya 

sebagai obyek wisata dengan penekanan pada aspek pendidikan. 

c. Ekowisata (Ecotourism, green tourism atau alternative tourism), merupakan 

wisata     berorientasi   pada    lingkungan  untuk   menjembatani  kepentingan 

perlindungan sumberdaya alam/lingkungan dan industri kepariwisataan. 

 

Honey’s dikutip oleh Bahar (2004), mengemukakan bahwa ada tujuh butir 

prinsip-prinsip ekowisata yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Perjalanan ke suatu tempat yang alami (involves travel to natural 

destinations). Sering tempat tersebut jauh, ada penduduk atau tak ada 

penduduk, dan  biasanya lingkungan tersebut dilindungi.  

2. Meminimalkan dampak negatif (minimized impact). Pariwisata menyebabkan 

kerusakan, tetapi ecoturisme berusaha untuk meminimalkan dampak negatif 

yang bersumber dari hotel, jalan dan infrastruktur lainnya. Meminimalkan 

dampak negatif dapat dilakukan melalui pemanfaatan material/ sumberdaya 

setempat yang dapat di daur ulang, sumber energi yang terbaharui, 

pembuangan dan pengolahan limbah dan sampah yang aman, dan 

menggunakan arsitektur yang sesuai dengan lingkungan (landscape) dan 

budaya setempat, serta memberikan batas/jumlah wisatawan sesuai daya 

dukung obyek dan pengaturan prilaku.  

3. Membangun kepedulian terhadap lingkungan (build environmental 

awareness). Unsur penting dalam ekoturisme adalah pendidikan, baik kepada 

wisatawan maupun masyarakat penyangga obyek. Sebelumnya semua pihak 

yang terintegrasi dalam perjalanan wisata alam harus dibekali informasi 
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tentang karakteristik obyek dan kode etik sehingga dampak negatif dapat 

diminimalkan.  

4. Memberikan beberapa manfaat finansial secara langsung kepada kegiatan 

konservasi (Provides direct financial benefit for conservations). Ekoturisme 

dapat membantu menigkatkan perlindungan lingkungan, penelitian dan 

pendidikan melalui mekanisme penarikan biaya masuk dan sebagainya. 

5. Memberikan manfaat/keuntungan finansial dan pemberdayaan pada 

masyarakat lokal (Provides financial benefit and enpowerment for local 

people). Masyarakat akan merasa memiliki dan peduli terhadap kawasan 

konservasi apabila mereka mendapatkan manfaat yang menguntungkan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Keadaan ekoturisme di suatu 

kawasan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat 

(local community walfare). Manfaat finansial dapat dimaksimalkan melalui 

pemberdayaan atau peningkatan kapasitas masyarakat lokal, baik dalam 

pendidikan, wirausaha permodalan dan manajemen. 

6. Menghormati budaya setempat (Respect local culture). Ekoturisme disamping 

ramah lingkungan, juga tidak bersifat destruktif, intrusif, polutan dan 

eksploitatif terhadap budaya setempat, yang justru merupakan salah satu 

“core” bagi pengembangan kawasan ekoturisme.  

7. Mendukung gerakan hak azasi manusia dan demokrasi (Support human right 

and democratic movement). 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2.2.2. Sifat Pengunjung Ekowisata 

 

 

Sifat dan karakteristik dari ekowisatawan adalah mempunyai rasa tanggung jawab 

sosial terhadap daerah wisata yang dikunjunginya. Wisatawan ekowisata biasanya 

lebih menyukai perjalanan dalam kelompok-kelompok kecil sehingga tidak 

mengganggu lingkungan disekitarnya. Daerah yang padat penduduknya atau 

alternatif lingkungan yang serba buatan dan prasarana lengkap kurang disukai 

karena dianggap merusak daya tarik alami. Menurut Muhaerin (2008)  

ekowisatawan mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a. Menyukai lingkungan dengan daya tarik utama adalah alam dan budaya 

masyarakat lokal, dan mereka juga biasanya mencari pemandu yang 

berkualitas.  

b. Kurang memerlukan tata krama formal (amenities) dan juga lebih siap 

menghadapi ketidaknyamanan, meski mereka masih membutuhkan pelayanan 

yang sopan dan wajar, sarana akomodasi dan makanan yang bersih.  

c. Sangat menghargai nilai-nilai (high value) dan berani membayar untuk suatu 

daya tarik yang mempesona dan berkualitas.  

d. Menyukai daya tarik wisata yang mudah dicapai dengan batasan waktu 

tertentu dan mereka tahu bahwa daya tarik alami terletak didaerah terpencil. 

 

2.2.3. Pendekatan Pengembangan Ekowisata  

 

 

Menurut Sastrayuda (2010) untuk menunjang tercapainya pengembangan dan 

pembinaan ekowisata integratif, dibutuhkan beberapa pendekatan, antara lain:  
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1. Pendekatan Lingkungan  

Definisi maupun prinsip-prinsip ekowisata mempunyai implikasi langsung kepada 

wisatawan dan penyedia jasa perjalanan wisatawan yang menuntut untuk 

memiliki kesadaran dan mampu mengaplikasikan setiap prinsip ekowisata dalam 

kegiatan berwisata melalui sifat empati untuk mengeluarkan pengeluaran ekstra 

untuk pelestarian alam.  

 

Pertumbuhan ekonomi dan perubahan karakteristik psikografis dan demografis 

wisatawan di negara asal, menciptakan kelompok pasar dengan penghasilan yang 

tinggi dan harapan yang berbeda dalam melakukan perjalanan wisata. Oleh karena 

itu paket-paket wisata konvensional mulai ditinggalkan dan makin besarnya 

permintaan perjalanan wisata jenis baru yang lebih berkualitas dan mengandalkan 

lingkungan sebagai obyek dan data tarik wisata yang dikunjungi. Selain itu juga 

terdapat perubahan pola pikir mengenai penghargaan akan lingkungan dan 

perbedaan budaya. Pergeseran paradigma gaya hidup wisatawan ini, perlu 

diperhatikan agar dalam pengembangan dan pembinaan ekowisata diberbagai kota 

dan kabupaten tidak hanya sekedar membuat kebijakan pengembangan ekowisata, 

akan tetapi memiliki pendekatan dalam perencanaan yang holistis dengan 

menerapkan keseimbangan hubungan mikro (manusia) dan makro (alam).  

Pendekatan yang berkesinambungan akan mengingatkan kepada para pelaku 

terkait dalam pengembangan ekowisata untuk senantiasa mengendalikan diri (self 

control), mempertimbangkan manfaat sebesar-besarnya untuk melestarikan alam 

dan lingkungannya serta keseimbangan budaya. 
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2. Pendekatan Partisipasi dan Pemberdayaan  

Pendekatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat setempat pengembangan 

ekowisata, harus mampu menghasilkan model partisipasi masyarakat. Partisipasi 

ini mulai dilakukan sejak awal dalam penyusunan perencanaan, agar masyarakat 

dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan mendorong mereka mengembangkan 

gagasan murni tanpa pengaruh dari pihak-pihak berkepentingan. Beberapa unsur 

yang mampu mendorong gagasan adalah ekonomi, konservasi, sosial, politik, 

regulasi lingkungan, pemberdayaan dan reklamasi lingkungan yang rusak, 

pemberdayaan seni budaya lokal dan lain-lain.  

 

3. Pendekatan Sektor Publik  

Sektor publik berperan sangat penting dalam pembinaan untuk menyusun 

kebijakan dan pengendalian tentang manfaat sumber daya alam dan lingkungan, 

di dalamnya pemerintah memegang peran penting dalam penentuan kebijakan 

yang berkaitan dengan program dan pembiayaan sektor pembangunan lingkungan 

dan kepariwisataan yang memiliki mekanisme kerjasama baik secara vertikal 

maupun horizontal dan struktural. Pemerintah juga cukup mendominasi dalam hal 

yang berkaitan dengan penyandang dana, seperti bank, investor dan donatur dalam 

negeri dan luar negeri.  

 

4. Pendekatan Pengembangan Infrastruktur  

Penyediaan infrastruktur dasar merupakan kegiatan penting untuk memperkuat 

pengembangan ekowisata, seperti jalan, jembatan, air bersih, jaringan 

telekomunikasi, listrik dan sistem pengendalian dan pemeliharaan lingkungan. 

Unsur-unsur fisik ini dibangun dengan menghindari perusakan lingkungan atau 
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menghilangkan lansekap alami pada lokasi ekowisata. Oleh karena itu diperlukan 

teknologi tinggi yang mampu menghindari kerusakan lingkungan dan 

pemandangan. 

 

5. Pendekatan Pengendalian Dampak Ekologi Pariwisata  

Pengembangan ekologi pariwisata berdampak kepada pemanfaatan sumber daya 

yang tersedia seperti terhadap areal yang digunakan, banyaknya energi yang 

terpakai, banyaknya sanitasi, polusi suara dan udara, tekanan terhadap flora dan 

fauna serta ketidakseimbangan lingkungan terkait dengan itu, maka perlu 

dilakukan pembinaan usaha pariwisata bagi pihak yang melakukan monitoring 

karena pada dasarnya bentuk dampak lingkungan sangat berbeda-beda.  

 

6. Pendekatan Zonasi Kawasan Ekowisata  

Peletakan fasilitas dalam kawasan ekowisata dibedakan dalam tiga zonasi yaitu 

zona inti, zona penyangga, zona pelayanan dan zona pengembangan.  

a. Zona Inti : dimana atraksi/daya tarik wisata utama ekowisata. 

b. Zona Antara (Buffer Zone) : dimana kekuatan daya tarik ekowisata 

dipertahankan sebagai ciri-ciri dan karakteristik ekowisata yaitu mendasarkan 

lingkungan sebagai yang harus dihindari dari pembangunan dan 

pengembangan unsur-unsur teknologi lain yang akan merusak dan 

menurunkan daya dukung lingkungan dan tidak sepadan dengan ekowisata.  

c. Zona Pelayanan : wilayah yang dapat dikembangkan berbagai fasilitas yang 

dibutuhkan wisatawan, sepadan dengan kebutuhan ekowisata.  

d. Zona Pengembangan : areal dimana berfungsi sebagai lokasi budidaya dan 

penelitian pengembangan ekowisata.  
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7. Pendekatan Pengelolaan Ekowisata  

Manajemen/pengelolaan kawasan ekowisata diperlukan berdasarkan kepada 

aspek-aspek sumber daya manusia (man), seperti keuangan (money), aspek 

material, aspek pengelolaan/bentuk usaha (metode) dan aspek market (pasar). 

Kelima unsur itu dapat dikembangkan dalam bentuk usaha Korporasi, Perseroan 

Terbatas (PT), Koperasi maupun Perorangan atau Corporate Manajemen. 

 

8. Pendekatan Perencanaan Kawasan Ekowisata  

Perencanaan kawasan ekowisata bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan 

terhadap unsur-unsur perencanaan yang menjadi daya dukung pengembangan dan 

pembinaan kawasan ekowisata, meliputi: potensi ekowisata yang tersedia dan 

dapat dikembangkan; apakah potensi ekowisata dapat mendukung bagi 

pembangunan kepariwisataan berkelanjutan; apakah ada segmen pasar untuk 

ekowisata; apakah besaran investasi lebih tinggi daripada kerugian yang 

diperoleh; dan apakah masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam 

penyusunan perencanaan.  

 

9. Pendekatan Pendidikan Ekowisata  

Ekowisata meningkatkan kesadaran orang akan pentingnya pelestarian dan 

pengetahuan lingkungan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. 

Ekowisata harus menjamin agar wisatawan dapat menyumbang dana bagi 

pemeliharaan, keanekaragaman hayati yang terdapat di daerah yang dilindungi 

sebagai salah satu proses pendidikan memelihara lingkungan. Hal ini harus 

dimulai dari dasar, yaitu dimulai sejak anak-anak berada di tingkat taman kanak-

kanak, sekolah dasar dan berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, oleh karena itu 
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dibutuhkan pengajaran secara langsung oleh setiap pembina baik melalui 

pendidikan formal maupun pelatihan khusus.  

 

10. Pendekatan Pemasaran  

Pendekatan pemasaran ekowisata lebih ditujukan dalam konsep pemasaran sosial 

dan pemasaran bertanggung jawab. Pemasaran sosial tidak hanya berupaya 

memenuhi kepuasan wisatawan dan tercapainya tujuan perusahaan (laba), tetapi 

juga dapat memberikan jaminan sosial sumber daya dan pelestarian lingkungan 

dan tata cara penanggulangan, perencanaan lingkungan, teknik-teknik promosi 

harus mengarahkan kepada ajakan kepada wisatawan untuk berlibur dan beramal 

dalam pelestarian lingkungan serta mendidik wisatawan dan masyarakat memiliki 

kesadaran bahwa sesuatu yang alami, akan musnah dan hancur bila tidak 

dipelihara dan dilestarikan sejak awal dan memperbaiki kerusakan lingkungan.  

 

11. Pendekatan Organisasi  

Pendekatan ini memiliki konsep dasar mengenai kelestarian sumber daya alam 

dan budaya, yang merupakan kebutuhan setiap orang saat sekarang dan dimasa 

yang datang agar dapat hidup dengan sejahtera. Oleh karena itu, dibutuhkan 

pengorganisasian masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat/diambil dapat 

disepakati bersama. 

Menurut Springuel (2000) perencanaan ekowisata yang baik harus meliputi empat 

hal, yaitu:  

a. kerja sama antara pemerintah dengan lembaga non profit untuk melaksanakan 

pendidikan bagi masyarakat, pengawasan terhadap lingkungan yang sehat dari 

pengunjung serta penerapan dari perencanaan perlindungan habitat, 
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b. identifikasi daya dukung sosial dan daya dukung ekologi, 

c. penetapan duta lingkungan yang bertujuan untuk mempromosikan sesuatu 

yang berhubungan dengan menjaga lingkungan seperti: “pergi tanpa sampah”, 

d. inovasi dari pengusaha setempat agar pasar ekowisata semakin bertambah.  

 

Wallace and Pierce (1996) dikutip oleh Fennell (2001) menyebutkan bahwa 

ekowisata seharusnya:  

a. meminimalkan efek negatif terhadap sumberdaya hayati, 

b. meningkatkan kesadaran manusia akan pentingnya menjaga lingkungan, 

c. memiliki peranan dalam konservasi, 

d. mengajarkan penduduk lokal agar dapat membuat keputusan sendiri, 

e. meningkatkan pendapatan penduduk lokal, 

f. memberikan kesempatan penduduk lokal untuk menikmati alam. 

 

2.3. Daya Dukung Lingkungan 

 

 

Daya dukung merupakan konsep dasar yang dikembangkan untuk kegiatan 

pengelolaan suatu sumberdaya pengelolaan suatu sumberdaya alam dan 

lingkungan yang lestari, melalui ukuran kemampuannya. Konsep ini 

dikembangkan terutama untuk mencegah kerusakan atau degradasi dari suatu 

sumberdaya alam dan lingkungan sehingga kelestarian keberadaan fungsinnya 

dapat tetap terwujud, dan pada saat dan ruang yang sama, pengguna atau 

masyarakat tetap berada dalam kondisi sejahtera atau tidak dirugikan. 

Hendee, Stankey dan Lucas (1978)  menyatakan daya dukung sebagai suatu 

ukuran batas maksimal penggunaan suatu area berdasarkan kepekaan terhadap 
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toleransinya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor alami seperti ketersediaan 

makan, ruang untuk tempat hidup dan tempat berlindung, atau air. 

 

Knudson (1980) menyatakan bahwa daya dukung merupakan penggunaan secara 

lestari dan produktif dari suatu sumberdaya yang dapat diperbaharuhi (renewable 

resource) sedangkan menurut Situmorang (1993), daya dukung ekologis 

terlampaui jika jumlah pengunjung dan karakteristiknya sudah mengganggu 

kehidupan satwa dan merusak ekosistem.  

 

Pendugaan nilai daya dukung suatu kawasan ditentukan oleh tiga aspek utama 

yaitu: 

1. kepekaan sumberdaya alam dan site productivity, yang yang terkait denga 

karakteristik biofisiknya yang antara lain meliputi: kualitas udara tanah, air, 

tanah, stabilitas ekosistem dan eroi tanah, 

2. bentuk, cara dan laju (rate) penggunaan serta tingkat apresiasi dari pemakai 

sumberdaya alam dan lingkungan. Misalnya perilaku dan tingkat vandallisme 

pemakai, citra dan persepsinya terhadap suatu area, 

3. bentuk pengelolaan (fisik dan non fisik) bertujuan jelas dan berjangka 

panjang. Hal ini terkait erat dengan kapasitas sistem infrastruktur  atau 

fasilitas yang anatar lain meliputi jalan raya, persediaan air, pengelolaan 

limbah, pengelolaan sampah padat, dsb. 

 

Menurut Yulianda (2007) Daya Dukung Kawasan disesuaikan karakteristik 

sumberdaya dan peruntukan. Misalnya, daya dukung wisata selam ditentukan 

sebaran dan kondisi terumbu karang, daya dukung wisata pantai ditentukan 
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panjang/luas dan kondisi pantai. Kebutuhan manusia akan ruang diasumsikan 

dengan keperluan ruang horizontal untuk dapat bergerak bebas dan tidak merasa 

terganggu oleh pengunjung lainnya. 


