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Abstract  

Banyuwangi regency has coastal who committed the surrounding communities into 
the conservation area of Coral Reef, formerly an area that many do blast fishing so 
that these waters called Joint Protection Zone. This study aimed to know the 
condition of coral reefs and determine the strategy development of ecotourism in the 
Joint Protection Zone, Bangsring village Wongsorejo District of Banyuwangi. This 
research uses descriptive method. Methods of data collection using Line Intercept 
Transect method (LIT) and Focus Group Discussion (FGD). Analysis of data used is 
the analysis of coral reefs to determine the condition of coral reefs, and a SWOT 
analysis to determine policy in the development of ecotourism based of Coral 
Governance. The results showed the location of A: coral coverage reached 51%, the 
B: coral cover reached 50%, the location C: coral coverage reached 50.5%. The 
SWOT analysis shows that tourism development must also be based on regulatory 
guidelines or policies that have been created. The development of marine tourism in 
this regard should be aimed at improving equality of opportunity, income, 
participation and the responsibility of the local community integrated with the efforts 
of government and business that are relevant in developing and managing the 
environment resource.  
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1. PENDAHULUAN 

 
Pengembangan sektor wisata bahari 
pada hakikatnya adalah upaya 
mengembangkan dan memanfaatkan 
objek serta daya tarik kawasan pesisir 
dan laut berupa kekayaan alam pantai 
yang indah, keragaman taman laut 
berupa flora dan fauna seperti 
Terumbu Karang dan berbagai jenis 
ikan hias, serta budaya tradisional 
yang berkaitan dengan legenda 
kelautan. Sedangkan tujuannya adalah 
meningkatkan kondisi sosial-ekonomi 
masyarakat pesisir melalui 
pemanfaatan potensi wilayah pesisir 
dan laut secara berkelanjutan (Dahuri 
dkk, 2004). 
 Jawa Timur merupakan salah 
satu propinsi di Indonesia yang 
memiliki pulau-pulau kecil banyak dan 
pesisir yang panjang. Salah satu 
Kabupaten di dalamnya yang memiliki 
potensi tersebut adalah Kabupaten 
Banyuwangi, diantaranya terdapat 
pesisir yang berada di utara 
Kabupaten Banyuwangi dan telah 
menjadi komitmen masyarakat sekitar 
menjadi wilayah konservasi Terumbu 
Karang, mengingat sebelumnya 
merupakan wilayah yang banyak akan 
pengeboman ikan sehingga perairan 
ini dinamakan Zona Perlindungan 
Bersama. Zona tersebut merupakan 
tempat wisata yang berada di Desa 
Bangsring Kecamatan Wongsorejo 
Kabupaten Banyuwangi, saat ini 
menjadi salah satu tujuan wisatawan 
dalam menikmati indahnya kehidupan 
bawah laut, hanya saja hingga saat ini 
belum ada pengaturan yang jelas dari 
pemerintah setempat mengenai 
pengembangan ekowisata di zona 
tersebut. 

 Permintaan sumberdaya ikan 
untuk konsumsi meningkat rata-rata 
3% setiap tahunnya. Dengan populasi 
penduduk yang semakin meningkat 
dan kemajuan teknologi, maka 
eksploitasi besar-besaran terhadap 
sumberdaya ikan semakin tinggi dan 
tidak terkendali. Pemanfaatan 
sumberdaya ikan yang bersifat 
eksplotatif dan tidak memperhatikan 
daya dukung lingkungan, akan 
menimbulkan dampak negatif terhadap 
kelestarian sumberdaya tersebut bagi 
generasi mendatang. Dengan 
demikian, diperlukan upaya-upaya 
yang komprehensif baik dari pihak 
pemerintah, non-pemerintah dan 
masyarakat demi tercapainya 
keseimbangan antara pemenuhan 
kebutuhan ekonomi masyarakat saat 
ini dengan kesinambungan 
ketersediaan sumberdaya ikan untuk 
generasi mendatang (Susanto, 2011).  
 Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui kondisi Terumbu Karang, 
dan menentukan strategi 
pengembangan ekowisata di Zona 
Perlindungan Bersama Desa 
Bangsring Kecamatan Wongsorejo 
Kabupaten Banyuwangi. 

 
2. METODE PENELITIAN 

 Metode penelitiaan yang 
digunakan adalah metode deskriptif, 
yaitu mengangkat fakta, keadaan, 
variabel dan fenomena-fenomena 
yang terjadi saat sekarang (ketika 
penelitian berlangsung) dan 
menyajikannya apa adanya.  
Lokasi Penelitian 
 Penelitian dilakukan di Perairan 
Zona Perlindungan Bersama Desa 
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Bangsring Kecamatan Wongsorejo 
Kabupaten Banyuwangi, tepatnya 
pada koordinat 80 02' 19,68'' LS – 80 
01' 53,76'' LS dan 1140 27' 30,24'' BT – 
1140 27' 56,16'' BT. 
 
Materi Penelitian 
 Materi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah terumbu karang 
dan ikan hias di Zona Perlindungan 
Bersama Desa Bangsring Kecamatan 
Wongsorejo Banyuwangi. Alat bantu 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah underwater slate (sabak) dan 
pensil 2B, penjepit kertas, digunakan 
untuk menjepit underwater slate 
(sabak), alat snorkling lengkap, 
gambar jenis-jenis terumbu karang, roll 
meter, refractometer, digunakan untuk 
mengukur salinitas, thermometer 
digunakan untuk mengukur suhu 
perairan, piring secchi disc,digunakan 
untuk mengukur tingkat kecerahan 
perairan, kamera bawah air, GPS 
(Global Positioning System). 
 
Sumber Data  
 Pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan 2 sumber data yaitu 
data primer dan data sekunder. Data 
primer yang diperoleh adalah data dari 
pengukuran metode sensus visual 
pada transek garis, parameter kualitas 
perairan meliputi suhu, kecerahan, pH 
(Derajat Keasaman), salinitas dan 
kecepatan arus. Data yang digunakan 
dalam analisa SWOT, lebih fokus 
dengan melakukan wawancara 
mendalam terhadap informan. Data 
sekunder dikumpulkan melalui studi 
pustaka dan laporan-laporan yang 
diperoleh dari instansi-instansi terkait. 
Data-data tersebut meliputi: Peta dan 
keadaan lokasi penelitian serta 
pustaka-pustaka terkait.  

 
Metode Pengumpulan Data  
 Metode pengumpulan data 
meliputi observasi dan pengamatan 
secara lansung terhadap perairan 
tempat transek garis diturunkan pada 
setiap lokasi transek pengamatan. 
Materi pengamatan penelitian meliputi 
keanekaragaman jenis terumbu karang 
yang berada dalam transek garis dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan ikan diantaranya suhu, 
kecerahan, pH (Derajat Keasaman), 
salinitas dan kecepatan 
arus.Pengamatan dilakukan dengan 
mengidentifikasi jenis (spesies) dan 
sebaran tiap jenisnya dalam transek 
garis, kemudian dihitung presentase. 
Line intercept transect (LIT) 
merupakan metode sensus visual 
pada transek garis yang digunakan 
untuk menaksir keanekaragaman jenis 
terumbu karang sepanjang 50 meter 
batas pengamatan adalah 2,5 meter 
ke kiri dan kanan sehingga luas 
pengamatan yang tercakup pada tiap 
stasiunnya ialah 250 meter² (English et 
al., 1994). Spesifikasi yang diharapkan 
dicatat adalah berupa jenis (spesies) 
dan jumlah ikan hias laut tiap jenisnya. 
Sedangkan pengambilan data untuk 
analisa SWOT, populasi dalam 
penelitian ini adalah kelompok 
masyarakat sekitar perairan Zona 
Perlindungan Bersama, dan instansi-
instansi yang terkait dalam 
pengembangan ekowisata. 
 
Analisa Data 
Analisa Terumbu Karang 
 Analisis yang digunakan untuk 
menentukan kondisi terumbu karang 
adalah metode Line Intercept Transect 
(LIT) berdasarkan persamaan (English 
et al.  1994). Data kondisi penutupan 
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terumbu karang yang diperoleh 
kemudian dikategorikan mengacu 
pada Kepmen LH No. 04 tahun 2001 
tentang kriteria baku kerusakan 
terumbu karang, yaitu penutupan 
terumbu karang hidup 0 – 
24,9%(rusak), 25 – 49,9% (sedang), 
50 – 74,9% (baik), dan 75 – 100% 
(sangat baik). 
 Analisa ini menggunakan 
pengukuran luas tutupan koloni 
karang. Yang dimaksud dengan 
persentase tutupan adalah persentase 
luas area yang ditutupi oleh 
pertumbuhan karang. Persentase 
tutupan diperoleh dengan mengukur 
intersep koloni karang yang dilewati 
garis transek. Maka rumus persentase 
tutupan (Romimohtarto dan Juwana, 
2009) adalah sebagai berikut: 
 
∑ panjang intersep koloni karang 
  
  panjang transek 
 
Analisa SWOT 
 Analisis SWOT adalah suatu 
analisa kualitatif yang digunakan untuk 
mengidentifikasi berbagai faktor 
secara sistematis untuk 
memformulasikan strategi dalam suatu 
kegiatan (Rangkuti, 2011). Analisis 
SWOT ini digunakan untuk 
mengidentifikasi kekuatan (Strengths) 
dan Kelemahan (weakness) dari 
faktor-faktor internal, serta peluang 
(opportunities) dan ancaman (threats) 
dari faktor-faktor eksternal yang 

mempengaruhi suatu strategi yang 
tepat bagi pengembangan wisata 
bahari di Pesisir Kampe (Zona 
Perlindungan Bersama) Kecamatan 
Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. 
 Analisis SWOT didahului 
dengan pembuatan matriks internal 
strategic factor analysis summary 
(IFAS) dan external strategic factor 
analysis summary (EFAS). 
Penyusunan matriks IFAS dan EFAS 
didasarkan pada hasil analisis 
terhadap sistem, yaitu dengan melihat 
faktor-faktor yang menjadi kekuatan 
dankelemahan internal, serta peluang 
dan ancaman eksternal (Hunger & 
Wheelen, 2003). 
 Matriks SWOT dibuat untuk 
menyusun alternatif strategi. Alternatif 
strategi disusun berdasarkan logika 
untuk memanfaatkan peluang dan 
kekuatan yang ada, serta mengeliminir 
kelemahan dan ancaman sistem. 
Matriks SWOT menggambarkan 
secara jelas bagaimana peluang dan 
ancaman eksternal yang dihadapi 
serta dapat disesuaikan dengan 
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. 
Dari matriks ini akan terbentuk empat 
kemungkinan alternatif strategi. 
Strategi yang dihasilkan terdiri dari 
beberapa alternatif. Penentuan 
prioritas strategi maka dilakukan 
penjumlahan skor yang berasal dari 
keterkaitan antara unsur-unsur SWOT 
yang terdapat dalam alternatif strategi. 
Jumlah skor akan menentukan ranking 
prioritas strategi. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Parameter Kualitas Perairan 
Tabel 1. Hasil Pengukuran Kualitas Perairan Bangsring Zona Perlindungan 
Bersama. 

x 100% 
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Lokasi 
Suhu (0C) Salinitas (ppt) Kecerahan 

(%) 
pH 

Kecepatan Arus 

(m/dtk) 

Stasiun A 29 37,5 100 7,5 0,38 

Stasiun B 28 37,5 100 7,6 0,19 

Stasiun C 28 36 91 7,6 0,2 

Rata-rata  28,33 37 97 7,57 0,26 
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Kondisi Terumbu Karang 
Ekosistem di pantai Bangsring 

(pesisir Kampe) yang masuk wilayah 
Zona Perlindungan Bersama, 
didominasi ekosistem terumbu karang. 
Dalam penelitian ini lokasi 
pengambilan data dilakukan di tiga 
titik, lokasi ditentukan berdasarkan 
masukan kelompok masyarakat yang 
telah melakukan beberapa kegiatan 
konservasi seperti transplantasi 
terumbu karang. Hasil analisa terumbu 
karang yang dihasilkan adalah sebagai 
berikut:  
- Lokasi A: tutupan karang mencapai 

51%. 
- Lokasi B: tutupan karang mencapai 

50%.  
- Lokasi C: tutupan karang mencapai 

50,5%.  
Ketiga lokasi ini tidak berjauhan 
titiknya, hanya di setiap stasiun 
mempunyai perbedaan dalam  
karteristik. Seperti lokasi A yang 
berada di pantai Bangsring Zona 
Perlindungan Bersama sebelah utara, 
banyak ditanami fish apartement 
sehingga beberapa jenis soft coral 
banyak yang hidup di lokasi ini. 
Selanjutnya di lokasi B yang beradai di 
sebelah selatan Zona Perlindungan 
Bersama, hamparan dataran terumbu 
karang lebih luas ke arah lautan, 
walaupun demikian dibandingkan 
dengan lokasi A untuk tutupan dan 
jenis life form lebih banyak di lokasi A. 
Sedangkan untuk lokasi C, sangat 
berbeda dengan lokasi A dan B yang 
kedalamannya hanya mencapai sekitar 
1,5 sampai 3,5 meter apalagi jika surut 
terjadi, lokasi A dan B akan dengan 
mudah bagi pemula untuk melakukan 
snorkeling. Lokasi C merupakan titik 
dimana zona inti ditetapkan, karena di 
lokasi ini sebelum terjadi penangkapan 

yang tidak ramah lingkungan 
menggunakan potasium, kondisi 
terumbu karang sangatlah baik dengan 
ikan karang yang banyak jenis maupun 
jumlahnya. Kemudian masyarakat 
nelayan yang berkomitmen dalam 
kelompok nelayan Samudera  Bhakti 
dibantu beberapa LSM dan lembaga 
Perguruan Tinggi, maka zona inti 
ditetapkan dengan konsekuensi 
wilayah ini idak boleh dilakukan 
kegiatan eksploitasi kecuali kegiatan 
konservasi dan edukasi. 
Sudah saatnya konsep bertanggung 
jawab diterapkan dalam berbagai 
kegiatan pemanfaatan sumberdaya 
alam. Pencanangan konsep ini sudha 
dilakukan oleh Food and Agriculture 
Organization dengan menerbitkan 
Code of Conduct for Responsible 
Fisheries. Dalam konteks etika 
bertanggung jawab tersebut maka 
pemeliharaan fungsi-fungsi ekologi 
terumbu karang seyogyanya 
merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari pemanfaatan terumbu 
karang. Pemanfaat yang bertanggung 
jawab tidak akan menyebabkan 
kerusakan dan tidak akan membiarkan 
kerusakan terus terjadi. Kerusakan 
yang dimaksud tidak hanya kerusakan 
fisik struktur terumbu karang tetapi 
juga degradasi keanekaragaman 
hayati yang terdapat di dalamnya. 
Kedua hal ini perlu ditegaskan karena 
dapat terjadi suatu keadaan dimana 
pemanfaat tidak melakukan kerusakan 
fisik struktur terumbu karang namun 
secara signifikan mengurangi jenis 
biota penghuninya, seperti berbagai 
jenis ikan, moluska, krustacea dan 
sebagainya.  
 Nikijuluw dkk (2013) 
menjelaskan tentang konteks 
bertanggung jawab juga memberikan 
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makna bahwa pemanfaatan terumbu 
karang harus dilakukan sedemikian 
rupa sehingga tidak mengurangi 
potensi manfaat maksimumnya. 
Manfaat maksimum ini tidak boleh 
ditafsirkan ecara sempit dari nilai uang 
yang diperoleh para pelaku pemanfaat 
langsung, tetapi harus secara luas 
yang mencakup nilai kerugian yang 
akan diderita oleh banyak orang jika 
terumbu karng rusak. Nilai kerugian ini 
merupakan manfaat yang diperoleh 
dari jasa lingkungan yang diberikan 
terumbu karang.  
 Perairan Bangsring (Zona 
Perlindungan Bersama) sudah di atas 
daya dukung, sehingga diharapkan 
menerapkan kunjungan wisata yang 
tidak melebihi kapasitas dari daya 
dukung yang didapatkan sekalipun 
telah menjadi destinasi wisata yang 
diminati. Promosi bisa dilakukan 
dengan optimal namun lebih pada 
kegiatan yang difokuskan kepada 
konservasi agar keberlanjutan 
terhadap kawasan terus ada 
(Setyaningrum dkk, 2015). 
Berdasarkan hal tersebut, maka Zona 
Perlindungan Bersama Bangsring 
yang menjadi unggulan wisata 
Kabupaten Banyuwangi, bisa 
memberikan dampak negatif berupa 
degradasi terumbu karang di kawasan 
tersebut. Oleh karena itu, 
pengendalian pengunjung merupakan 
salah satu cara mencegah terjadinya 
kerusakan terumbu karang di kawasan 
wisata. 
 Ada berbagai macam 
pengunjung atau wisatawan terumbu 
karang. Diataranya dengan 
mengelompokkan mereka menurut 
kapasitas merusak. Wisatawan awm 
memiliki peluang merusak yang lebih 
tinggi dibaningkan dengan wisatawan 

yang terlatih. Untuk itu menurut 
Nikijuluw dkk (2013), penyelam 
pemula perlu didampingi oleh 
pengelam pemandu profesional, 
kegiatan mereka dapat difokuskan di 
lokasi terumbu karang yang relatif 
tidak sensitif terhadap sentuhan 
penyelam. Intensitas kerusakan fisik di 
kawasan terumbu karang dapat 
dilokalisir dengan menentukan tempat 
kapal-kapal yang mengantar penyelam 
untuk berlabuh di tempat tertentu yang 
dilengkapi dengan fasilitas moorning 
buoy. Hal ini berarti ada sebagian dari 
kaasan yang disiapkan untuk meneria 
tekanan-tekanan yang dapat 
ditoleransi. 
 
Analisa SWOT 
 Selanjutnya berdasarkan hasil 
evaluasi faktor internal yaitu faktor 
kekuatan dan kelemahan, koordinat 
grand strategi untuk analisa SWOT 
adalah  (0,18 1,09) berada di kuadran I 
yaitu merupakan situasi yang sangat 
menguntungkan. Dalam 
pengembangan wisata di Pesisir Zona 
Perlindungan Bersama Kecamatan 
Wongsorejo, mempunyai peluang dan 
kekuatan sehingga strategi yang 
diterapkan dalam kondisi ini adalah 
mendukung kebijakan pertumbuhan 
yang agresif (Growth Oriented 
Strategy). 
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Tabel 2. Matrik Grand Strategy Pengembangan Wisata di Pesisir Zona Perlindungan 

Bersama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi
. 

IFAS 
EFAS 

Streghts (S) 
Faktor-faktor Kekuatan 

Weaknesses (W) 
Faktor-faktor Kelemahan 

Opportunity 
(O) 
Faktor-faktor 
Peluang 

Rekomendasi SO: 
1. Pengembangan kawasan sebagai 

objek daya tarik wisata (ODTW), 
yang berpedoman kepada RPJMD, 
RTRW Kabupaten Banyuwangi 
serta Zonasi Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil (S1,2,3,5 – O1, 2, 6, 7) 

2. Meningkatkan prasarana dan 
sarana guna menunjang 
pembangunan wisata bahari 
berbasis lingkungan dan reseach 
(S4, 6 – O3, 4, 5) 

Rekomendasi WO: 
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia dan penguasaan IPTEK 
masyarakat s 

2. ekitar khususnya yang berkaitan 
dengan konservasi dan pariwisata, 
melalui pendidikan dan pelatihan 
(W1, 2, 3 – O1, 2, 4, 5, 6, 7) 

3. Peningkatan status kelompok 
nelayan yang berbadan hukum, 
untuk memudahkan dalam  
mendapatkan bantuan dari 
pemerintah dalam rangka 
mengembangkan wisata bahari 
yang berwawasan lingkungan (W4 – 
O2, 3, 7) 

Threats (T) 
Faktor-faktor 
Ancaman 

Rekomendasi ST: 
1. Peningkatan kualitas konservasi 

terumbu karang di perairan Zona 
Perlindungan Bersama dalam 
menjaga kelestarian sumberdaya 
serta menjamin ketersediaan stok 
ikan (S1, 2, 3, 5 – T1, 3, 4,5) 

2. Membuat kebijakan dalam 
pengaturan sektor pariwisata 
berdasarkan kesesuaian dan 
carrying capacity kawasan 
(snorkeling/diving), dalam menjaga 
kelestarian lingkungan (agar tidak 
menjadi rusak akibat jumlah 
wisatawan dan perilaku yang tidak 
ramah lingkungan (S1, 6 – T2, 4) 

Rekomendasi WT: 
1. Merumuskan kebijakan 

berdasarkan pendekatan 
governance (pengelolana yang 
komprehensif) meliputi seluruh 
aspek dari ekosistem terumbu 
karang, sebagai alternatif mata 
pencaharian bagi nelayan terutama 
yang menggunakan alat tangkap 
tidak ramah lingkungan, sehingga 
mampu bersaing dengan kawasn 
pariwisata lain (W1, 2, 3, 4 – T1, 2, 3, 4, 5) 

2. Sosialisasi dari pemerintah 
dilanjutkan dengan realisasi 
rencana program dan kebijakan 
pemerintah terkait sektor pariwisata 
yang mengedepankan 
keberlanjutan (tanpa meninggalkan 
nilai konservasi) (S1, 3, 4 – T2, 3, 4, 5) 

   
 Berdasarkan uraian di atas, 
maka pendekatan governance 
(pengelolaan yang komprehensif) 

merupakan pendekatan yang 
tampaknya lebih tepat dilakukan. 
Karena meliputi seluruh aspek dari 
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ekosistem terumbu karang, termasuk 
lingkungan biotik dan abiotik. 
Pendekatan governance melibatkan 
seluruh kelompok manusia, termasuk 
institusi, lembaga dan pranatanya. 
Mereka adalah individu, masyarakat, 
pemerintah, sektor swasta, dan 
lembaga non-pemerintah. Sebagai 
pemangku kepentingan, maka tujuan, 
aspirasi, ekspektasi dan obsesi mereka 
akan gunsi dan keberadaan teurmbu 
karang harus secara bersama-sama 
dicpai. Manakala terjadi konflik 
kepentingan, maka tujuan bersama 
yang lebih diutamakan. Resolusi konflik 
dalam rangka mencapai kesepakatan 
adalah mekanisme governance. 
 Hal tersebut ditegaskan oleh 
Nikijuluw (2013), bahwa pendekatan 
governance dibangun berdasarkan ilmu 
pengetahuan akan terumbu karang. 
Kebijakan umum diambil dan 
dilaksanakan berdasarkan bukti dan 
fakta ilmiah. Sebab itu, aspirasi 
pemangku kepentingan yang 
bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah 
perlu diperdamaikan atau direkonsiliasi. 
Pendekatan governance 
mengutamakan kebelanjutan, efisiensi 
dan produktivitas, serta keadilan dan 
kesetaraan. Unsur-unsur biotik dan 
abiotik, bahkan mencakup kehidupan di 
dalam dan di luar ekosistem, menjadi 
alasan atau pertimbangan di dalam 
rumusan pemanfaatan barang dan jasa 
ekosistem secara berkelanjutan. 
Pendekatan governance berupaya 
meniadakan atau mengurangi dampak 
antropogenik (kerusakan ekosistem 
karena tindakan manusia), dan di sisi 
lain tidak menjalankan manajemen 
konservasi yang menyelaraskan 
kepentingan manusia dan kapasitas 
sumberdaya. 
 

3. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisa yang 
telah dilakukan, maka kesimpulan yang 
diperoleh adalah sebagai berikut: 
a. Hasil analisa terumbu karang adalah 

lokasi A: tutupan karang mencapai 
51 %, lokasi B: tutupan karang 
mencapai 50 %, lokasi C: tutupan 
karang mencapai 50,5 %.  

b. Pengembangan wisata juga harus 
berdasarkan pedoman peraturan 
atau kebijakan yang telah dibuat. 
Karena upaya pengendalian 
dampak sosial, ekonomi dan budaya 
harus menjadi perhatian. 
Pengembangan wisata bahari dalam 
hal ini harus ditujukan pada upaya 
peningkatan pemerataan 
kesempatan, pendapatan, peran 
serta dan tanggung jawab 
masyarakat setempat yang terpadu 
dengan upaya pemerintah dan dunia 
usaha yang relevan dalam 
mengembangkan maupun 
mengelola lingkungan sumberdaya 
alam baharinya. 
 

4. REFERENSI 

Dahuri, R., Ginting SP., Sitepu MJ. 
2004. Pengelolaan Sumberdaya 
Wilayah Pesisir dan Lautan 
Secara Terpadu, Jakarta.  

English, S., C. Wilkinson, and U. Baker 
(eds). 1994. Survey Manuals for 
Tropical Marine Resources. 
Australia Institute of Marine 
Science. Townsville. Australia. 

Hunger, J. David & Wheelen, Thomas 
L., 2003. Manajemen Strategis. 
Penerbit Andi, Yogyakarta. 

Nikijuluw dkk, 2013. Coral Governance. 
IPB Press, Bogor. 

Rangkuti, 2011. Rangkuti, Freddy, 
2011. SWOT Teknik menyusun 



Pengembangan Ekowisata Berbasis Coral Governance Di Zona Perlindungan 
Bersama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi 

 

 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.12 No.34 April 2015 Page 10 
  

 

Strategi Korporat yang Efektif 
plus Cara Mengelola Kinerja dan 
Risiko. Gramedia Pustaka 
Umum, Jakarta. 

Setyaningrum dkk, 2015. 
Pengembangan Kawasan Wisata 
Bahari Berbasis Track 
Snorkeling/Diving Di Perairan 
Bangsring (Zona Perlindungan 
Bersama) Dan Pulau Tabuhan 
Kecamatan Wongsorejo 
Kabupaten Banyuwangi. 
Banyuwangi. 

Susanto, H. A., 2011. Proses 
Pengembangan Sistem Kawasan 
Konservasi Perairan Indonesia: A 
Consultancy Report. Kerjasama 
Kementrian Kelautan dan 
Perikanan dengan Coral Triangle 
Support Partnership (CTSP), 
Jakarta. 


