




 
KATA PENGANTAR 

 
Pendidikan konservasi lingkungan adalah bagian dari pendidikan lingkungan, 

yang dapat diberikan secara formal maupun informal. Pendidikan konservasi 
lingkungan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai positif dan memeprkuat 
nilai-nilai yang ada, serta mengembangkan ketrampilan terkait dengan kegiatan 
ekoturisme serta  pemeliharaan lingkungannya. 

Pendidikan konservasi lingkungan sebenarnya sudah dilakukan berkaitan 
dengan kegiatan ekoturisme. Tetapi dalam pelaksanaannya belum terintegrasi dengan 
baik dalam pendidikan konservasi lingkungan. Untuk mencapai target sasaran dan 
rencana strategis dari pendidikan konservasi lingkungan, perlu kiranya pemda setempat 
melakukan bimbingan teknis kepada unsur-unsur terkait ekoturisme sebagai bagian dari 
pembinaan pendidikan konservasi lingkungan. 

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi masyarakat, pengelola, dan 
stakeholders, pemda setempat, dalam melaksanakan, mengawal, mengontrol, dan 
memfasilitasi implementasi pendidikan konservasi lingkungan berbasis ekoturisme. 
Pandunan ini masih perlu penyempurnaan secara berkelanjutan, sehingga kritik dan 
saran membangun sangat diperlukan dari berbagai pihak dan berbagai sumber. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Pendidikan Konservasi Lingkungan 

Ketersediaan sumber daya alam mendukung kelangsungan kehidupan 

manusia, cenderung akan terus meningkat baik kualitas, kuantitas, dan ragamnya; 

termasuk kebutuhan non primer.  Manusia merupakan bagian dari lingkungan dan 

sangat tergantung kepada lingkungan, manusiapun dapat menguabh suatu 

lingkungan, dimana perubahan ini dapat menimbulkan ekses positif dan negatif 

dengna interaksi yang multikompleks.  

Lingkungan hidup di lokasi wisata berkaitan dengan perilaku manusia yang 

dapat mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lainnya yang ada di lokasi wisata. Perilaku manusia di lokasi 

seringkali menimbulkan perusakan lokasi wisatan dan masalah di lingkungan lokasi 

wisata, yang dapat juga disebabkan oleh tidak terintegrasinya aspek-aspek dalam 

kegiatan ekoturisme. 

Pendidikan konservasi lingkungan berbasis ekoturisme merupakan suatu 

kebutuhan bagi keberlanjutan lingkungan di lokasi wisata. Aktivitas ekoturisme yang 

terintegrasi dengan aspek-aspek dalam pendidikan konservasi lingkungan akan turut 

menjaga kestabilan ekosistem.  

Secara umum pendidikan konservasi lingkungan berbasis ekoturisme 

digunakan sebagai pendekatan pemeliharaan lokasi wisata  untuk pelestarian 

lingkungan lokasi wisata yang berwawasan lingkungan secara komprehensif 

(menyeluruh) dengan memfokuskan pada empat aspek dari ekoturisme: 



(1)konservasi dan pelestarian alam (2)pendidikan lingkungan (3)sosial budaya 

(4)ekonomi. 

Dengan adanya panduan ini diharapkan lokasi-lokasi wisata di Indonesia 

dapat menerapkan dan mengembangkan program pendidikan konservasi lingkungan 

dengan optimal, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan konservasi 

lingkungan berbasis ekoturisme di lokasi-lokasi wisata.  Bagi pengelola, stake 

holders, dan masyarakat yang belum mengimplementasikan pendidikan konservasi 

lingkungan berbasis ekoturisme dengan optimal akan termotivasi untuk 

mengimplementasikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan. 

Keberhasilan implementasi pendidikan konservasi lingkungan berbasis ekoturisme, 

selain dapat meningkatkan kulaitas pendidikan konservasi lingkungan informal dan 

pendidikan konservasi lingkungan non formal, juga membawa dampak positif bagi 

peningkatan kualitas pendidikan lingkungan.  

 

B. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari panduan pendidikan konservasi lingkungan berbasis 

ekoturisme adalah untuk memantapkan, meningkatkan mutu lingkungan, dan 

memperluas akses implementasi pendidikan konservasi lingkungan berbasis 

ekoturisme di seluruh Indonesia secara bertahap. Sehingga diperlukan partisipasi 

dari dimensi-dimensi sosial, stake holders, dan individu dalam penyelenggaraan 

pendidikan konservasi lingkungan. 

 

 



2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus panduan pendidikan konservasi lingkungan berbasis 

ekoturisme adalah: 

a. Menanamkan nilai-nilai positif yang ada  dalam aspek ekoturisme untuk 

pelestarian lingkungan. 

b. Memperkuat nilai-nilai  yang ada  dalam aspek ekoturisme untuk pelestarian 

lingkungan. 

c. Menanamkan nilai-nilai positif yang ada  dalam aspek ekoturisme untuk 

pelestarian lingkungan  

d. Mengembangkan ketrampilan yang ada  dalam aspek ekoturisme untuk 

pelestarian lingkungan. 

e. Membangun struktur pendidikan konservasi lingkungan terpadu pada 

masyarakat  untuk meningkatkan mutu lingkungan. 

f.     Memperkuat kapasitas dan koordinasi antara Kementrian             

Kepariwisataan, Pemerintah Daerah, stake holder, pihak pengelola, dan 

masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksan aan, pengawasan, evaluasi 

kegiatan yang mendukung pendidikan konservasi lingkungan berbasis 

ekoturisme 

g. Memanfaatkan kerangka kerja untuk pendidikan konservasi lingkungan 

berbasis ekoturisme secara komprehesif dan berkesinambungan 

h. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan konservasi lingkungan berbasis 

ekoturisme di lokasi wisata dengan baik dan benar, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan 

 
 



BAB 2. ASPEK PENDIDIKAN KONSERVASI LINGKUNGAN 
BERBASIS EKOTURISME 

 
 

A. Konservasi dan Kelestarian Alam 

Kelestarian alam berarti pula mempertahankan daya dukung suatu 

lingkungan secara kuantitas dan kualitas dari gangguan dan kerusakan akibat ulah 

manusia akibat dapat menopang secara berkelanjutan dan membuat keadaan dalam 

keadaan seimbang (equibrium), sehingga ketersediaan sumber daya alam bagi 

anggota ekosistem lainnya, termasuk manusia tetap terjaga. Kelestarian alam yang 

mengabaikan daya dukung dan daya tampung suatu ekosistem serta aplikasi 

teknologi yang tidak ramah lingkungan akan menurunkan kualitas dan kuantitas 

lingkungannya. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

B. Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan untuk 

mengembangakan potensi diri manusia sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga 

merupakan suatu usaha untuk menanamkan nilai, memperuat nilai yang sudah ada, 

dan mengembangkan ketrampilan, termasuk juga dalam meningkatkan kepribadian 

dan pengembangan sumber daya manusia, yang dapat berperan dalam pemberi arah 



bagi terjadinya perilaku sosial. Melalui pendidikan konservasi lingkungan berbasis 

ekoturisme, berarti juga memberikan pengertian, pemahaman, kesadaran, sikap, dan 

perilaku secara benar sesuai norma-norma dan etika lingkungan, sehingga 

keberlanjutan daerah wisata terjaga.  

Ekoturisme tidak saja melakukan suatu ekspoloitasi alam, melainkan juga 

menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan 

pengetahuan, fisik, dan psikologis dari wisatawan. Ekoturisme yang dikembangkan 

dalam suatu kawasan wisata dapat menjamin keutuhan dan kelestarian ekosistem. 

Ekoturisme ini merupakan wisata yang berbasis alam dengan menyertakan aspek 

pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami serta budya masyarakat 

dengan pengelolaan kelestarian ekologinya.  

Pendidikan konservasi lingkungan merupakan langkah nyata advokasi untuk 

menanggulangi krisis lingkungan, dengan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber daya alam secara alami  dan berkelanjutan serta teratur, baik sumber daya 

hayati maupun non hayati dengan melindungi proses-proses ekologis dalam sistem 

penyangga kehidupan dan juga pengawetan keanekaragaman hayati. Selain itu 

pendidikan konservasi lingkungan juga erat kaitannya dengan pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia. 

Pendidikan konservasi lingkungan ini bertujuan agar masyarakat memiliki 

kesadaran dan kepedulian terhadap konservasi sumber daya alam dan segala 

permasalahannya, yang memiliki pengetahuan, sikap, keahlian, motivasi, dan 

komitmen untuk ikut mencari alternatif solusi, khususnya yang berkaikan dengan 

daerah wisata. Pengelolaan daerah wisata harus diimbangi dengan pendidikan 

konservasi lingkungan secara terpadu, agar kegiatan pemanfaatan sumber daya alam 



dan jasa-jasa sumber lingkungan dilakukan secara komprehensif dan menyelruh 

untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Sosial Budaya 

Manusia selalu mengembangkan dan membentuk kelompok sosial. 

Kehidupan bersama ini menimbulkan kebutuhan akan tatanan yang mewujudkan 

lingkungan sosial. Dalam tatanan sosial ini meliputi pengaturan hak dan kewajiban 

warga, sarana integrasi, sarana penginat, dan pengendalian. Selain itu dalam tatanan 

sosial juga menghasilkan pola-pola interaksi yang berkembang atas dasar hak dan 

kewajiban yang mewujudkan struktur sosial yang selanjutnya akan menghasilkan 

lingkungan sosial yang mengharuskan manusia untuk beradaptasi melalui sosialisasi 

demi kelangsungan hidupnya.  

Dalam lingkungan sosial manusia berada dalam hubungan dengan mansuai 

lain, sebagai sesama anggota suatu masyarakat, sistem kebudyaan, dan  melalui 

pranata sosial dan perangkat lainnya di lingkungan sosial ini manusia 

mengembangkan pandangan hidup, ideologi, perangkat nilai serta berbagai hasil 

pemikiran. Oleh sebab itu lingkungan sosial turut menentukan peranan dan arah 

pembangunan lingkungan buatan dan lingkungan alam. Kelangsungan hidup yang 

berkepanjangan dalam satu lingkungan hidup sosial, memberikan pengalaman hidup 



dan terbentuknya pola-pola perilaku dan nilai-nilai hidup yang dipertahankan sebagai 

sistem sosial dan budaya.  

 

 

 

 



 

 

D. Ekonomi 

Ekoturisme adalah bentuk perjalanan wisata ke areal alami yang dilakukan 

untuk konservasi lingkungan dan melestarikan, serta mensejahterakan penduduk 

setempat. Ekoturisme yang mengandung konsep wisata yang berkelanjutan, 

bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaha), 

dan  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan 

manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Agar 

ekonomi masyarakat bisa berkembang secara optimal, maka pemukiman diarahkan 

menuju konsep ekoturimse, sehingga budaya lokal masyarakat memiliki nilai jual 

yang tinggi. Hal ini berarti ekoturisme tidak hanya mengandalkan kenaturaln saja, 

melainkan juga pengaturan dan pembenahan sarana dan prasaran yang ada di lokasi 

wisata yang mengacu pada keberlanjutan suatu kawasan. 

Ekoturisme merupakan suatu langkah tepat untuk melindungi dan 

mempertahankan keaslian ekosistem suatu daerah wisata, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat setempat. Peran masyarakat lokal dalam pengembangan 

ekoturisme sangat besar, selain dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, 



juga berbagai kemudahan-kemudahan yang didapat seperti: akses ke dalam kawasan 

wisata, perijinan mengelola dan mengolah lahan yang sudah dikuasai masyarakat 

lokal, serta melibatkan dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan jasa 

ekoturisme. Ekoturisme merupakan kegiatan wisata yang bertanggung jaawab 

terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. 

Masyarakat lokal  dapat mendukung kegiatan ekoturisme , yang akan 

meningkatkan taraf perekonmiannya ditopang oleh pendidikan dan pelatihan khusus 

yang terencana, sehingga masyarakat lokal dapat beradaptasi dengan berbagai 

kriteria etika lingkungan terkait dengan ektivitas kepariwisataan yang berdampak 

rendah terhadap lingkungan, sehingga terpelihara spesies dan habitatnya serta 

akomodasi yang ramah lingkungan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 3. PENUTUP 

 

Panduan pendidikan konservasi lingkungan berbasis ekoturisme perlu 

dilaksanakan dengan tepat agar dapat efektif dalam meningkatkan pelestarian 

lingkungan. Melalui panduan ini dapat terbentuk kesadaran dan kepedulian terhadap 

konservasi sumber daya alam dan permasalahannya, yang memiliki pengetahuan, 

sikap, keahlian, motivasi dan komitmen untuk ikut mencari alternatif solusi yang 

berkaitan dengan daerah wisata.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Armstrong, S.J., 1993. Environment Ethics. New York, McGraw-Hill, Inc. 
Andrew Holden,  2000,  Environment and Tourism , London: Routledge introductions 

to environment series. 
Elliot, R., 1995. Environmental Ethics.New York, Oxford University Press. 
Fennell, D.A. (1999) Ecotourisme an introduction. London: Routledge  
Iwan Nugroho, 2011,  Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan,  Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 
Levine, N.D., 1975. Human Ecology. California, Wadswordth Publishing Co, Inc. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta. 

 
 
 


	cover
	isi

