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Prinsip Dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat
As recognized, adventure as skillfully as experience about lesson, amusement, as well as promise can be gotten by just checking out a ebook prinsip dan kriteria ekowisata berbasis masyarakat afterward it is not directly done, you could consent even more on the subject of this life, almost the world.
We manage to pay for you this proper as competently as simple exaggeration to acquire those all. We allow prinsip dan kriteria ekowisata berbasis masyarakat and numerous books collections from fictions to scientific research in any way. in the middle of them is this prinsip dan kriteria ekowisata berbasis masyarakat that can be your partner.
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Melalui Transplantasi Karang Webinar \"Menjaga Asa Maleo Melalu Pemberdayaan dan Konservasi\" Ekowisata Berbasis Konservasi MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN EKOWISATA HUTAN MANGROVE BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN POTENSI.... HPPBI SUMUT: Webinar Seri #1 Seminar Biologi dan Pembelajarannya Prinsip Dan Kriteria Ekowisata Berbasis
1. Prinsip dan Kriteria EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT. Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia Januari 2009. 2. I. Sekilas Ekowisata berbasis masyarakat dan definisi. Environmentally responsible travel and visits to relatively undisturbed natural areas, in order to enjoy and appreciate nature (and any accompanying cultural features, both past and present), that
promote conservation ...
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Prinsip Dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat
Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat . Lihat dokumen lengkap (310 Halaman) mengelola pondok wisata secara mandiri. Sehingga masyarakat sekitar lah yang memegang manajemen wisata di area pondok wisata tersebut. Ekowisata berbasis masyarakat juga dianggap membawa dimensi sosial yang selangkah lebih maju daripada ekowisata lain pada ...
Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat - 123dok
Prinsip dan kriteria ekowisata berbasis masyarakat. 22 Jun. Ekowisata 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.
Prinsip dan kriteria ekowisata berbasis masyarakat ...
Konep ekowisata, prinsip, dan manfaat tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah yang melatar belakangi lahirnya gagasan wisata berbasis konservasi lingkungan hidup tersebut. Konsep, aktifitas, kriterianya berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan hidup masyarakat global.Untuk lebih memahami tentang gagasan tersebut, sehingga tidak dengan mudah sebuah kegiatan wisata alam ...
Pengertian Ekowisata, Prinsip, Manfaat dan Sejarahnya ...
Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Ekowisata dapat memberikan banyak manfaat, seperti sumber pendanaan bagi kawasan konservasi, perlindungan kawasan konservasi, alternatif sumber mata pencaharian masyarakat lokal, pilihan untuk mempromosikan konservasi dan dorongan upaya konservasi secara khusus.
Ekowisata (Pengertian, Prinsip, Karakteristik dan Jenis ...
Anonim. 2009. Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat. Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata, Direktorat jenderal Pengembangan destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia. Fandeli C. 2002. Perencanaan Kepariwisataan. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Priono Y. 2012.
KONSEP PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS KONSERVASI DI ...
Pengertian Ekowisata, Konsep, Prinsip, dan Manfaatnya Oleh Rheza Adi Prihardani Diposting pada 10 Mei 2020 10 Mei 2020. ... masyarakat lokal yang belum memiliki pekerjaan akan diberikan pekerjaan dengan berdirinya tempat wisata berbasis ekowisata di daerah mereka. Selain masuk ke dalam devisa pemerintah, pendapatan juga akan terus mengalir pada ...
Pengertian Ekowisata, Konsep, Prinsip, dan Manfaatnya ...
masyarakat telah menerapkan sebagian prinsip dan kriteria ekowisata berbasis masyarakat dan masih memerlukan penyempurnaan. Aktivitas ekowisata di TNTN menghasilkan manfaat positif bagi pengelola TN Tesso Nilo dan bagi masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga. Strategi pengembangan ekowisata di TN Tesso Nilo
PENGELOLAAN LINGKUNGAN MELALUI EKOWISATA BERBASIS ...
Prinsip dan Kriteria, Ekowisata Berbasis Masyarakat. Diamanti, D. 1998. Environmental Auditing: A Tool In Ecotourism Development. Eco-Management and Auditing 5: 15-21. Evans, M.S. dan Birchenough, A.C. 2001. Community-based Management of the Environment: Lessons from the Past and Options for the Future. Aquatic conservation: Marine and ...
PENGELOLAAN LINGKUNGAN MELALUI EKOWISATA BERBASIS ...
D. Prinsip Edukasi: Pengembangan ekowisata harus mengadung unsur pendidikan untuk mengubah perilaku atau sikap seseorang menjadi memiliki keperdulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. E. Prinsip Wisata: Pengembangan ekowisata harus dapat memberikan kepuasan dan memberikan pengalaman yang orisinil kepada ...
Prinsip Konservasi PRINSIP DAN KRITERIA PENGEMBANGAN EKOWISATA
mengeluarkan Panduan Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat. Ada lima prinsip yang perlu di-perhatikan para pengelola dan pengembang, yaitu (1) Keberlanjutan ekowisata dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Prinsip konservasi, 3 kriteria), (2) Pengembangan institusi masyarakat lokal dan
EVALUASI IMPLEMENTASI PRINSIP EKOWISATA BERBASIS ...
Prinsip-Dan-Kriteria-Ekowisata-Berbasis-Masyarakat 1/3 PDF Drive - Search and download PDF files for free. Prinsip Dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat Kindle File Format Prinsip Dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat Yeah, reviewing a book Prinsip Dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat could grow your near associates listings.
Prinsip Dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat
Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi. Bahkan dalam pengembangan ekowisata juga menggunakan strategi konservasi. Dengan demikian ekowisata sangat tepat dan berdaya guna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di areal yang masih alami.
Ekowisata: Pariwisata Berbasis Masyarakat - Kompasiana.com
Prinsip dan kriteria ekowisata berbasis masyarakat. Buletin. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia. Jakarta. 9p. Yulianda F. 2007. Ekowisata Bahari sebagai Alternatif Pemanfaatn Sumberdaya Pesisir Berbasis Konservasi.Bogor (ID): FPIK IPB. ...
STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS KONSERVASI ...
sempit dibandingkan dengan pengertian ekowisata. Beberapa penulis dan para ahli beranggapan bahwa kontribusi terhadap konservasi merupakan salah satu kriteria utama dalam pengertian konsep ekowisata (Buckley, 1994, 2003b, PUSAT RISET KELAUTAN, BRSDM KP, KKP YULIUS, DKK 3. BUKU PANDUAN KRITERIA PENETAPAN ZONA WISATA BAHARI
Kriteria Penetapan Zona Ekowisata Bahari Pages 1 - 50 ...
Prinsip dan kriteria ekowisata berbasis masyarakat. 22 Jun. Ekowisata 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.
EKOWISATA, INISIATIF MEMBANGUN DESA | Just another ...
Namun agar ekowisata tetap berkelanjutan, perlu tercipta kondisi yang memungkinkan di mana masyarakat diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan usaha ekowisata, mengatur arus dan jumlah wisatawan, dan mengembangkan ekowisata sesuai visi dan harapan masyarakat untuk masa depan.
Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat (Community Based ...
mencari ikan dan lainnya). Prinsip-prinsip pengembangan ekowisata tersebut menunjukan bahwa ada kriteria-kriteria tertentu yang harus diterapkan dalam mengembangkan wisata. 2.2.3 Kriteria Pengembangan Ekowisata Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan ekowisata (Yoeti, 2000, h. 42) antara lain: 1. Kelayakan pasar dan kapasitas ...

We are delighted to introduce the proceedings of the 1st International Conference on Engineering, Science, and Commerce (ICESC 2019). Tourism is one of the fastest growing industries and contributes a great deal to economies around the world. However, it is inevitable that activities in the development of the tourism industry have caused many problems both in local culture and the environment. What is the role of Engineering, Science, and Commerce to support Sustainable Tourism?
This conference has brought researchers, academicians and practitioners to contribute to the body of knowledge and practical problem solving from the field of engineering, science, and technology that are relevant to support sustainable tourism. Engineering papers focused on the role of renewable energy, information technology, civil and mechanical engineering researches that support sustainable tourism. In the field of science, the papers discussed achievements of the latest technology in
finding environmentally friendly products. The role of business and accounting systems to support the sustainable tourism was indicated by more than 20 papers. We hope that the proceedings will be an exceptional source for readers who concern to the impacts of the development of tourism on natural resources, consumption patterns, pollution and social systems.
Buku Cintaka Pariwisata ini adalah kompilasi dari beberapa artikel dan catatan lepas kami tentang kepariwisataan pada periode waktu 1980an sampai dengan 2021 terutama saat kami sedang aktif menggeluti profesi sebagai birokrat dan praktisi pariwisata. Cintaka sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki makna pemikiran atau angan-angan, sementara pariwisata sebagaimana yang kita ketahui berakar juga dari bahasa sansekerta yakni pari = banyak; dan wisata = perjalanan, sebuah
kata yang sudah populer di benak kita bersama. Oleh karenanya buku ini pada dasarnya merupakan kumpulan dari pemikiran kami tentang pariwisata di Indonesia. Buku ini merupakan kumpulan dari artikel-artikel penelitian dan catatan-catatan lepas yang telah dipublikasikan sebelumnya baik dalam jurnal ilmiah, publikasi di media massa, ataupun dalam format publikasi lainnya. Namun secara umum terbagi menjadi dua bagian, yakni artikel yang dipublikasikan sebelum tahun 2000, dan
yang terbit setelah tahun 2000. Namun demikian, dari keduanya tetap memiliki manfaat baik sebagai gagasan konseptual, maupun ide-ide praktis tentang bagaimana kepariwisataan sebaiknya dikelola. Di awali dengan periode sebelum tahun 2000, pada artikel “Pengaruh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Pariwisata”, kami mencoba menggambarkan proyeksi tentang bagaimana kepariwisataan akan bertransformasi di masa yang akan datang. Artikel ini kami tulis pada pertengahan
tahun 1990-an dengan menyandarkan pada buku tahun 1980. Pada artikel ini kita bisa membaca bahwa sebagian ramalan tersebut menjadi sebuah realita pada masa kini, walau tidak dipungkiri pula sebagian lainnya hanya menjadi gagasan belaka. Namun yang pasti adalah sebuah kebenaran yang tidak dapat disangkal, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah turut mengubah kepariwisataan dengan begitu pesat dan masif. Pada artikel “Dampak Sosial-Budaya Kegiatan Pariwisata” yang
kami publikasikan pada tahun 1993 mengulas bagaimana kegiatan pariwisata yang tidak terencana dengan baik dan dikembangkan secara bertahap, serta tidak dipantau secara konsisten berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sosial dan budaya. Singkatnya, apa yang kami tuliskan sepertinya masih relevan dengan kondisi saat ini, dimana masih bisa kita temukan banyak pengembangan pariwisata yang tidak memikirkan keberlanjutan lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya. Artikel
“Tour Operators Role in the Tourism Distribution System: an Indonesia Case Study” yang kami tulis pada tahun 1994 ini membahas tentang fungsi dari biro perjalanan sebagai perantara penting dalam sistem distribusi pariwisata yang menghubungkan produsen dan konsumen. Walau peran dan fungsi dari biro perjalanan secara umum sudah banyak tergantikan oleh kehadiran digital travel intermediaries khususnya pada tahun 2021 ini, namun secara mendasar fenomena perjalanan tidaklah
banyak berubah. Wisatawan sebagai konsumen dan destinasi sebagai produsen tetaplah merupakan obyek dan aktor yang sama. Artikel “A Proposal Conceptual Model of Tourism Project Feasibility Study” membahas tentang model konseptual dari studi kelayakan proyek pariwisata. Kami memandang bahwa faktor-faktor eksternal yang patut dipertimbangkan tidak banyak yang berubah, dimana secara singkat bahwa suatu proyek pariwisata agar dapat dikatakan layak dan dapat
dilaksanakan patutlah untuk terlebih dahulu memiliki unsur-unsur: (1) layak dipasarkan; (2) layak secara teknis; (3) layak secara finansial; (4) layak secara sosial ekonomi dan sosial budaya; dan (5) layak secara lingkungan. Selanjutnya, artikel “Tourism for Employment Promotion” mengangkat tema pentingnya peran wanita dalam kepariwisataan. Topik ini menjadi relevan dengan The 2030 Agenda for Sustainable Development, dimana gender equality merupakan sasaran ke-5 dari 17
sasaran pengembangan yang ditetapkan oleh PBB dan diratifikasi oleh hampir semua negara di muka bumi ini. Artikel “Pariwisata dan Daerah Pedesaan” yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1983, atau hampir 40 tahun silam yang mengkhawatirkan tentang kondisi daerah pedesaan terbukti justru kini telah terjawab dengan kehadiran Undang-Undang RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana kini kita dapat menyaksikan gelombang “membangun desa, membangun bangsa”.
Bahwa masyarakat desa tidaklah selalu termarjinalkan, melainkan sebagian sudah menjadi ujung tombak pembangunan pariwisata, khususnya pada desa-desa yang memiliki potensi wisata bernilai tinggi. Selanjutnya, kita temukan bahwa gagasan yang tertuang dalam artikel “Pola Pengembangan Gua Sebagai Daya Tarik Wisata” justru menjawab kebutuhan akan pengembangan wisata alam alternatif di masa setelah pandemi covid-19 ini. Selayaknya realita sosial akibat pandemi yang
mensyaratkan jenis wisata alam dan perjalanan wisata kelompok kecil sebagai jenis wisata yang suitable, maka wisata gua adalah merupakan salah satu diantaranya. Sehingga, artikel ini seolah merupakan jawaban akan persoalan pengembangan pariwisata pada masa kini. Memasuki era setelah tahun 2000, dibuka dengan artikel kami dengan judul “Dampak Sosial Budaya Pariwisata: Masyarakat Majemuk, Konflik dan Integrasi Sosial di Yogyakarta” yang membahas tentang bagaimana
kemajemukan di Yogyakarta adalah sebuah realita semenjak dulu, dan perkembangan pariwisata semakin mempertegas kemajemukan yang berpotensi menimbulkan kon
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Pengembangan Destinasi Wisata” membahas tentang bagaimana potensi dari destinasi wisata diukur secara strategis dengan melakukan analisis SWOT matrix, dengan sebelumnya melalui tahapan analisis IFAS / EFAS. Pada artikel “Analisis Potensi Wisata Desa Dengan Kerangka 6A” kami mencoba melakukan penilaian terhadap potensi wisata pada suatu desa dengan konsep produk pariwisata 6A, yang merupakan ekstensi dari konsep 3A yang dipopulerkan oleh Cooper pada tahun
1990-an. Adapun 6A ini meliputi attractions, amenities, accessibility, activities, available packages, dan ancillary services. Selanjutnya, artikel “Identifikasi Service Blueprint Desa Wisata” mencoba memotret proses layanan pada suatu desa wisata melalui cetak biru. Melalui pendekatan ini, maka semua titik interaksi antara produsen dan konsumen (wisatawan) dapat dipantau dengan lebih baik, sehingga berbagai upaya perbaikan terhadap dimensi pelayanan kepada wisatawan dapat segera
dieksekusi dengan lebih cepat dan lebih baik. Artikel “Potensi Pola Perjalanan Ekowisata Jawa Timur Pasca Pandemi Covid-19” memberikan gambaran tentang bagaimana pola perjalanan pasca pandemi akan terbentuk. Studi ini menemukan bahwa mayoritas wisatawan melakukan kunjungan wisata di dalam Kabupaten/Kota dimana mereka berdomisili (commuting), ekowisata belum menjadi prioritas preferensi dalam berwisata, pemerintah perlu lebih memberdayakan DTW alam yang
berpotensi untuk dikembangkan sebagai DTW ekowisata, dan pola perjalanan ekowisata yang ada belum optimal. “Evaluasi Formatif Pengelolaan Ekowisata” merupakan suatu studi yang mencoba melakukan evaluasi empiris terhadap pengelolaan ekowisata dengan prinsip-prinsip, indikator, dan kriteria pengelolaan ekowisata yang tertuang pada Global Sustainable Tourism Council. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata yang dilakukan belum terlalu sejalan dengan
standar sehingga masih perlu ditingkatkan agar semakin mendekati prinsip-prinsip dan standar global pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Selain artikel-artikel yang telah kami kemukakan sebelumnya, kami juga menyertakan beberapa artikel terkait dengan gagasan-gagasan pariwisata popular yang kami publikasikan pada media massa, diantaranya: Wajah pariwisata yang berubah, Pariwisata dan IPOLEKSOSBUDHANKAM, Derita dan Harapan Wisata MICE di Indonesia, ServQual di
Industri Perjalanan Wisata, Medical Tourism (Pariwisata Kesehatan) di Indonesia, Sustainable Travel Pattern di Kalimantan Selatan?, dan Apa itu Sustainable Tourism?. Artikel-artikel tersebut mencoba mengangkat dan menggugah kesadaran tentang kepariwisataan bagi masyarakat Indonesia. Namun tentunya kami amat menyadari bahwa naskah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami memohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penulisan buku ini. Kritik dan saran amat
kami hargai demi penyempurnaan penulisan serupa di masa yang akan datang. Akhir kata, besar harapan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang tertarik dengan pariwisata, dan ingin menambah wawasan tentang dunia ini. Juga kami harap buku ini dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan. Februari 2021 Agung Yoga Asmoro & Thamrin Bhiwana Bachri
Judul : Komunikasi Pariwisata : Tinjauan Praktik Pariwisata Syariah Di Madura Penulis : Dr. Bani Eka Dartiningsih Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 107 Halaman No ISBN : 978-623-56873-0-8 Sinopsis Buku ini berisikan dimensi-dimensi pariwisata syariah di Madura, dimana Data kementerian pariwisata menunjukkan bahwa bisnis syari’ah termasuk sektor pariwisata mengalami peningkatan pengunjung cukup signifikan. pulau Madura yang terkenal dengan budaya religius dan sekaligus
memiliki potensi destinasi yang sangat indah, menarik, unik dan luar biasa. pariwisata syariah diharapkan bisa meningkatkan jumlah wisman di objek-objek wisata tersebut. Konsep pariwisata syariah diambil karena dilihat dari sisi sosial budaya agama masyarakatnya, banyaknya pondok pesantren, obyek wisata religi, dan kesenian Islam. Adanya wisata tentunya berperan penting dalam mendorong perekonomian masyarakat lokal, ditandai dengan adanya masyarakat yang berjualan atau
berdagang sehingganya pendapatan masyarakat lokal menjadi bertambah. Masyarakat yang ada dilingkungan wisata tentunya bisa mengelola peluang dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan kultur atau budaya lokal yang ada.
Buku yang secara khusus bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Pariwisata Budaya di Taman Hutan Raya, Banten. Capaian akhir dari buku ini adalah untuk keberlanjutan kawasan dengan mengangkat nilai - nilai kearifan lokal. Rekomendasi model pengembangan pariwisata berkelanjutan ini diharapkan dapat menjadi prototi pe yang dapat diaplikasikan oleh kawasan atau daerah lain di Indonesia.
Buku INDIKATOR PERENCANAAN PRAKTEK PARIWISATA BERKELANJUTAN ini menawarkan pembahasan konsep bagaimana mendesaian perencanaan dalam mempraktekkan prinsip- prinsip pariwisata berkelanjutan di destinasi wisata. Perencanaan dalam praktek ini bisa dijadikan referensi dalam mengembangkan implementasi pariwisata berkelanjutan di destinasi. Buku ini juga mengenalkan tentang konsep pariwisata berkelanjutan khususnya untuk mahasiswa S2 dan S3 pada
khususnya yang fokus pada bidang destinasi. Namun, buku ini juga bisa dijadikan referensi bagi akademisi, manajer destinasi, perencana destinasi, pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri pariwisata, dan pengambil kebijakan pariwisata. Materi yang dibahas dalam buku ini yang diadopsi dari indikator pengembangan pariwisata berkelanjutan yang di publikasikan oleh World Tourism Destination. Indikator-indikator yang digunakan khusus untuk perencanaan pengembangan
pariwisata berkelanjutan di destinasi wisata.
Tata kelola pembangunan yang berkelanjutan adalah jawaban terhadap kebutuhan pemanfaatan masa kini dan kebutuhan generasi masa datang. Tata kelola sumber daya dan ruang maritim adalah isu yang kompleks dan membutuhkan peran semua pihak serta pendekatan kebijakan multidisiplin. Pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan membutuhkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain yang memiliki sumber daya, pengetahuan dan keahlian dalam mengelola ruang
dan sumber daya maritim. Pemerintah juga membutuhkan dukungan, keterlibatan dan kontribusi dari kalangan praktisi, peneliti dan akademisi dari berbagai bidang ilmu di perguruan tinggi. Buku ini diterbitkan atas kerjasama antara Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Pusat Studi Pertahanan dan Keamanan (PUSHANKAM) UPN Veteran Yogyakarta. Buku ini merupakan satu bagian dari upaya untuk mencapai dua tujuan, yakni memperkaya informasi dan pengetahuan
tentang isu-isu kemaritiman dan menjaring masukan kebijakan bagi pemerintah dalam kebijakan tata kelola sumber daya dan penataan ruang maritim. Di masa depan, pemerintah akan tetap menerima masukan kebijakan yang dibutuhkan bagi perbaikan kebijakan pembangunan wilayah maritim nasional kita. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia
Buku ini merupakan uraian laut sumber kehidupan manusia, yang secara umum membahas berbagai aspek. Aspek-aspek ciri fisik dan kondisi alamiah perlu di sampaikan untuk pengetahuan dalam melihat anugrah dari sang pencipta alam. Keseluruhan isi buku ini merupakan gabungan berbagai refrensi tentang Laut Untuk Kehidupan. Laut memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol iklim di Bumi. Karena laut memindahkan panas dari daerah ekuator menuju ke kutub. Tanpa
peranan laut, maka hampir keseluruhan planet Bumi akan menjadi terlalu dingin bagi manusia untuk hidup. Laut merupakan tempat manusia mengembangkan ilmu pengetahuan. Banyak hal-hal besar yang Tuhan ciptakan di dalam laut menjadi stimulus bagi manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga buku ini dapat menambah pustaka dan wawasan bagi mahasiswa perikanan dan kelautan khususnya dan pembaca umumnya seluruh lapisan masyarakat
Indonesia
Buku ini merangkum hasil penelitian di TN di berbagai tipe ekosistem berbeda yaitu 1). TN Sebangau (gambut); 2). TN Teluk Cenderawasih (perairan laut); 3). TN Bromo Tengger Semeru (pegunungan bawah); 4). TN Bogani Nani Wartabone (hutan hujan tropis); 5). TN Alas Purwo (hutan hujan dataran rendah); 6). TN Gunung Halimun Salak (terestrial pegunungan); 7). TN Gunung Merbabu (terestrial pegunungan); 8). TN Bantimurung Bulusaraung (karst); 9). TN Gunung Rinjani
(terestrial pegunungan); 10). TN Gunung Gede Pangrango (terestrial pegunungan); 11). TN Bukit Barisan Selatan (hutan hujan tropis); 12). TN Way Kambas (hutan hujan tropis); 13. TN Baluran (savana) dan TN Bunaken (perairan laut). Buku ini juga membahas tentang potensi keanekaragaman hayati di beberapa tipe vegetasi TN, strategi TN untuk mempertahankan ekosistem aslinya sehingga diharapkan ke depannya dapat menjadi rujukan untuk TN lain yang memiliki tipe vegetasi yang
sama.
Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada awal tahun 2022 di Kawasan Ekowisata Mangrove Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi, evaluasi kegiatan ekowisata yang berlangsung berdasarkan Kriteria dan Indikator Ekowisata Indonesia (KIEI) Tahun 2009, strategi pengembangan ekowisata, manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat dari penerapan konsep Community Based ecoTourism dan pencarian kebaruan (novelty) dari konsep tersebut.
Kepulauan Karimunjawa memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata. Keanekaragaman biodiversitas menjadi faktor utama dalam pengembangan kawasan pariwisata. Biodiversitas berbagai jenis terumbu karang, lamun, dan mangrove yang terdapat di Kepulauan Karimunjawa mengindikasikan bahwa Kepulauan Karimunjawa mampu memberikan nuansa baru dalam berwisata di pulau kecil. Indikator keberhasilan pembangunan di Kepulauan
Karimunjawa dapat diketahui melalui rona lingkungan yang baik dan menarik, meliputi lingkungan biotik, abiotik, dan kultur. Identifikasi terkait biodiversitas laut maupun darat di Kepulauan Karimunjawa menjadi hal utama yang harus dilakukan dalam pengelolaan kegiatan pariwisata. Daya tarik utama berada pada keberagaman ekosistem yang dimiliki oleh Kepulauan Karimunjawa. Berbagai jenis wisata yang berkembang ialah kegiatan wisata bahari dan wisata pantai. Wisata bahari meliputi
kegiatan snorkeling dan menyelam untuk melihat berbagai biota bawah laut, seperti berbagai jenis terumbu karang dan ikan. Kegiatan wisata pantai meliputi rekreasi pantai dan berperahu untuk melihat keindahan pemandangan di pantai, seperti sunset di sore hari. Pembangunan kegiatan ekowisata di Kepulauan Karimunjawa tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul, yaitu pemanfaatan sumber daya alam pesisir yang semakin tinggi sehingga menimbulkan degradasi lingkungan
pesisir. Degradasi lingkungan terjadi karena pemanfaatan sumber daya yang melebihi daya dukungnya. Analisis daya dukung digunakan sebagai pembatas dalam pemanfaatan sumber daya agar tidak merusak lingkungan dan kelestariannya tetap terjaga. Pengembangan berbagai objek wisata di Kepulauan Karimunjawa harus memperhatikan berbagai parameter fisik agar sesuai dengan kemampuan lahan dan tidak melampaui daya dukung lingkungannya. Konsep daya dukung, yaitu kemampuan
suatu kawasan wisata untuk menerima jumlah maksimum pengunjung sehingga dalam pengembangan objek wisata tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Analisis daya dukung terhadap akomodasi dan kondisi pangan menjadi penting akibat tren pengunjung Kepulauan Karimunjawa yang semakin tinggi.
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