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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Sulawesi utara adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia dimana 

Sulawesi Utara memiliki potensi kawasan wisata yang sangat besar sehingga 

wisatawan dapat dengan mudah menikmati keindahan kawasan wisata tersebut, 

Sulawesi Utara menawarkan banyak hal yang dapat dinikmati oleh para 

wisatawan yang datang berkunjung mulai dari, wisata kuliner, wisata budaya, 

wisata pegunungan dan wisata air. Selain itu temapat-tempat wisata dapat 

dijadikan suatu tempat untuk melakukan berbagai aktifitas yang positif, seperti 

rekresi, beribadah, berolahraga, dan bertamasya pada saat libur. 

Salah satu Daya tarik wisata di Sulawesi Utara yaitu kawasan mangrove yang 

ada di desa Tiwoho, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, dimana di 

lokasi tersebut memiliki kawasan Hutan mangrove dengan luas ±62,502 ha yang 

dapat di tempuh dengan jarak 30 menit dari Bandara Sam Ratulangi Manado. 

Tapi kawasan ekowisata mangrove ini belum dikelola dengan baik oleh 

pemerintah Sulawesi Utara padahal kawasan ini memiliki potensi untuk 

dikembangkan sebagai kawasan ekowisata yang dapat menarik perhatian para 

wisatawan karena dari kawasan tersebut kita dapat melihat beberapa 

pemandangan dari gugusan pulau yang ada didepan kawasan itu, seperti Taman 

Laut Buanken dan pulau Manado tua. hal ini tentunya dapat dikembangkan jika 

masyarakat lokal dan pemerintah bekerjasama menata kembali kawasan 

mangrove dengan menghadirkan beberapa sarana dan prasarana yang menunjang.  

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis mengangkat judul “Desain 

Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove di Desa Tiwoho, Kecamatan 

Wori, Kabupaten Minahasa Utara”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang ada, masalah dirumuskan sebagai berikut: 

1.  Apa saja potensi yang dimiliki oleh Desa Tiwoho? 

    2. Bagaimana kondisi Lingkungan internal dan external di Desa Tiwoho? 

    3. Bagaimana Desain pengembangan kawasan ekowisata mangrove di Desa 

Tiwoho? 

1.3 TUJUAN PENULISAN 

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini adalah antara lain: 

1. Mengetahui potensi yang ada di Desa Tiwoho 

2. Mengetahui kondisi lingkungan internal dan external di Desa Tiwoho 

3. Mendesain pengembangan kawasan ekowisata mangrove di Desa Tiwoho 

1.4 MANFAAT PENULISAN 

Diharapkan Karya Tulis ini dapat membawa manfaat kepada: 

1. Bagi Masyarakat, karya tulis ini diharapkan bisa menjadi peluang yang besar 

kedepan di di dalam Pengembangan dan Pelestarian Kawasan Ekowisata. Agar 

supaya Pariwisata di Kota Manado terlebih khusus di bagian Ekowisata akan 

semakin Maju dan Berkembang 

2. Bagi Pemerintah, karya tulis ini dapat dijadikan sebagai suatu acuan untuk 

meningkatkan perekonomian dalam bidang Pariwisata dan Meningkatkan 

Jumlah Kunjungan wisatawan Mancanegara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Riset Sebelumnya Tentang Ekowisata 

Beberapa riset sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penulisan ini antara 

lain: 

Hunt & Stronza, (2011) melihat ekowisata dari pandangan masyarakat lokal 

dan bukan pada peran industri, atau tour operator, mereka menilai cita-cita dan 

berkelanjutan ekowisata di lokal beralasan, cara yang realistis, sering dengan 

mempertimbangkan sosial, ekonomi, dan konteks lingkungan di Nikaragua. 

Kemudian Karanth & Nepal (2012) Lebih melihat kawasan lindung yang 

dimanfaatkan sebagai daya Tarik wisata menunjukan bahwa penduduk setempat dapat 

mendukung pelestarian jika kebutuhan mata pencaharian mereka terpenuhi. Model 

pengelolaan dengan mengedepankan strategi berbasis masyarakat lokal lebih baik 

daripada pendekatan yang bersifat top down.   Dari tulisan tersebut menunjukan bahwa 

pengembangan ekowisata sangat identic dengan keterlibatan atau dibutuhkan peran 

masyarakat lokal didalamnya yang bisa memberikan manfaat. Masyarakat sangat 

ingin berpartisipasi dalam pengelolaan ekowisata. Sehubungan dengan penelitian 

tersebut Scheyvens (1999) dan (Towoliu B, 2014) lebih melihat keterlibatan 

masyarakat lokal dalam partisipasi baik dalam tahapan awal berupa perencanaan 

maupun pelaksanaan. Pada perencanaan awal masyarakat disadarkan tentang 

keberadaan potensi lingkungan alam yang dimiliki dan kesediaan mereka untuk 

terlibat dalam pengembangan ekowisata. Bahkan dibutuhkan juga peran wisatawan 

dalam penilaian awal atas rencana lokasi dimana atraksi ekowisata tersebut akan 

dikembangkan. Wisatawan sebagai sasaran (target) pasar ekowisata perlu dilibatkan 

dalam skema penilaian sebuah daya tarik ekowisata. Kutzner, & Stark, (A). (2009), 

Towoliu & Takaendengan (2015). 

 Towoliu, Takaendengan (2014,2015), melihat pentingnya pembuatan model 

terpadu dalam satu kawasan yang akan dijadikan sebagai daya Tarik ekowisata; 
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dimana lokasi riset berada di lima tempat yaitu Kelurahan Molas, Meras, Tongkaina, 

Pandu dan Desa Tiwoho, dimana setiap daerah tersebut memiliki sumber daya serta 

keunikan alam yang berbeda, yang dijadikan sebagai satu kawasan ekowisata yang 

terpadu. Dari beberapa tulisan sebelumnya terlihat bahawa para peneliti memiliki 

kesamaan yaitu terletak pada konsep pengembangan kawasan ekowisata, namun pada 

saat ini peneliti lebih menekankan pengembangan desain sebuah kawasan mangrove 

sebagai daya Tarik ekowisata di desa Tiwoho. 

2.2. Perencanaan Kawasan Wisata 

  Perencanaan merupakan sebuah proses pengembangan dan pengkoordinasian 

secara menyuluruh dari apa yang sudah ada sekarang kawasan untuk menjadi lebih 

baik agar dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini 

perencanaan pembangunan kawasan pariwisata, proses perencanaan pengembanagan 

dan pengkoornasian tersebut menyangkut masa depan dari suatu destinasi pariwisata. 

Proses perencanaan menggambarkan lingkungan yang meliputi elemen-elemen: 

politik, fisik, sosial, budaya dan ekonomi, sebagai komponen atau elemen yang saling 

berhubungan dan saling tergantung, yang memerlukan berbagai pertimbangan. 

Perencanaaan pariwisata adalah mengorganisasikan masa depan untuk meraih tujuan 

tertentu. Perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan dilakukan dengan 

mengelola sumber daya pariwisata (Tourism resources) yang tersebar diseluruh 

wilayah tanah air. Sebelum suatu rencana akan dilakukan, untuk pembangunan 

pariwisata berkelanjutan mutlak kiranya terlebih dahulu dilakukan pendekatan pada 

pemuka adat setempat.  Menurut  PEMENDAGRI NO.33 THN 2009 Pasal 7 ayat,(1) 

Pemerintah daerah dalam mengembangkan ekowisata dilakukan melalui Perencanaan, 

pemanfaatan, dan pengendalian ayat(2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian 

Ekowisata sebagaiman dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terpadu oleh pelaku 

Ekowisata.. Pasal 6 ayat (1) Perencanaan Ekowisata yang dituangkan dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat 

antara lain:Jenis ekowisata,data dan informasi,potensi pangsa pasar, hambatan, lokasi, 

luas Batas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan dan Desain Teknis. 
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 2.3. Ekowisata 

 Ekowisata atau pariwisata ekologi dikategorikan dari pariwisata 

berkelanjutan (Sustainable Tourism) atau salah satu segmen pasar dari pariwisata 

berbasis lingkungan alam (Fandeli, 2005).  

Menurut PEMENDAGRI NO.33 THN 2009 Pasal 1 ayat 1: Ekowisata adalah 

kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung-jawab dengan memperhatikan unsur 

pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya 

alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. 

Dari penjelasan diatas, Penulis menyimpulkan bahwa ekowisata didefinisikan 

sebagai suatu bentuk wisata yang menekankan tanggung jawab terhadap kelestarian 

alam, memberi manfaat secara Ekonomi dan mempertahankan keutuhan Budaya bagi 

masyarakat setempat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 GAMBARAN UMUM DESA TIWOHO 

  Tiwoho merupakan sebuah desa yang terletak dipesisir pantai dan secara 

administrasi berada di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi 

Utara. Desa Tiwoho berbatasan dengan kelurahan tongkaina (Kota Manado) sebelah 

berat, Sebelah timur dengan Desa Wori sebelah selatan dengan Taman Hutan Raya 

(Tahura) Gunung Tumpa, dan sebelah Utara adalah pesisir pantai Taman Nasional 

Bunaken. Tiwoho berada pada ketinggian tempat 0-100 m dpl, dengan luas wilayah 

556,485 ha dimana 11,2 % wilayahnya terdiri dari hutan mangrove (sondakh,2009). 

 

 Gambar 1. Peta  Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. 
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             Gambar 2: Kondisi Desa Tiwoho, Sumber : Dokumentasi Penulis  

Tabel 1. Presentase mata pencaharian masyarakata desa Tiwoho 

No Mata Pencaharian Jumlah KK Presentase 100% 

1 Nelayan 94 30 

2 Petani 156 50 

3 Pengepul 31 10 

4 Tukang dan Lain-lain 31 10 

 Total 312 10 

Sumber: Analisis Data Sekunder 2012 

Tingkat pendidikan masyarakat desa Tiwoho tergolong rendah dengan jumlah 

penduduk yang berpendidikan tingkat SMA paling tinggi yaitu 41,4%. Sedangkan 

untuk tingkat Sarjana (S1) hanya 4,1%. 

Tabel 2. Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tinggi di desa Tiwoho. 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk (Jiwa) Presentase (100%) 

1 SD 216 21, 8 

2 SMP 325 32,7 

3 SMA 411 41,4 

4 SARJANA 41 4,1 

 Jumlah 993  

Sumber: Data Sekunder BPS Provinsi Sulut 2013 
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3.2. POTENSI EKOWISATA DESA TIWOHO 

 Desa Tiwoho memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dan dapat 

memberikan manfaat beserta peluang kepada masyarakat dan pemerintah, diantaranya 

yaitu: kawasan hutan mangrove, dimana kawasam ini memiliki luas ±62,502 ha,  

kawasan ini memiliki jenis-jenis tumbuhan mangrove yang berbeda diantaranya 

Rhizophora, Avicennia, Bruguiera, dan Sonneratia. Masyarakat desa tiwoho sering 

memanfaatkan hutan bakau mangrove sebagai sumber mata pencaharian, diantaranya: 

tempat mencari kayu bakar, bahan baku pembuatan atap rumah, sumber obat-obatan 

tradisional, tempat mencari ikan, katang (kepiting), biak (kerang), dan hewan buruan 

lainnya. 

Desa Tiwoho memiliki pantai yang sangat indah, dan letak dari pantai tersebut 

sangat unik dan strategis, yaitu berada di sekitar kawasan hutan mangrove dan pantai 

tersebut berhadapan langsung dengan Pulau Bunaken, sehingga para wisatawan dapat 

menikmati keindahan alam di tempat ini, Adapun jenis-jenis satwa liar yang sering di 

jumpai ditempat ini adalah sebagai berikut: Burung elang laut (Helicetus 

Leucogaster), Burung Dara laut (Sterna albiforn), Biawak (Varinus sp), Umang Laut, 

dan lain-lain.  

A. IDENTIFIKASI POTENSI LINGKUNGAN INTERNAL 

Faktor Internal di desa Tiwoho, yang termasuk dalam kekuatan meliputi, (1). 

Kawasan Hutan Mangrove memiliki luas ±62, 502 ha (2) Kawasan Hutan mangrove 

dekat dengan Taman Laut Bunaken (3) Mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan 

sehingga bisa menjadi suatu daya Tarik wisata yang unik (4). Pengamanan pihak 

apaarat. (5). Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan Hutan Mangrove. 

 Kelemahan meliputi, (1) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.(2) 

Kemampuan berbahasa asing belum memadai. (3) Penataan lingkungan kurang teratur 

(4). Kualitas SDM dibidang Priwisata belum memadai. (5) Kualitas kebersihan 

Lingkungan belum mencerminkan Desa Tiwoho siap menerima kunjungan 

wisatawan. (6) Penataan Lingkungan yang tidak teratur. 
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B. IDENTIFIKASI POTENSI LINGKUNGAN EKSTERNAL 

 Faktor eksternal yang berpengaruh pada pengembangan Kawasan ekowisata 

mangrove di Desa Tiwoho, yang termasuk dalam peluang meliputi, (1) Letak strategis 

terhadap objek wisata yang lain. (2) Mangrove dalam Agenda Nasional sebagai lokasi 

Paragliding (3) Sulawesi Utara termasuk dalam 15 Provinsi MICE. (4) Penataan 

Ruang Kabupaten Minahasa Utara bertujuan untuk mewujudkan Ruang wilayah 

Kabupaten Minahasa Utara yang aman, nyaman, produktif, harmonis, berbasis 

agribisnis, Industry Pariwisata, Serta Lingkungan untuk Kesejahtraan Kemandirian 

masyarakat. 

 Faktor Ancaman meliputi, (1) Tercemarnya Lingkungan (2) Adanya penduduk 

pendatang yang mendapatkan keuntungan secara sepihak. (3) Sebagian masyarakat 

menggunakan kawasan mangrove sebagai landasan perahu (kerusakan. 

3.3. DESAIN PENGEMBANGAN KAWASAN EKOWISATA MANGROVE DI 

DESA TIWOHO 

Berdasarkan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal dari kawasan 

ekowisata mangrove di desa Tiwoho, maka penulis melakukan penerapan analisis 

SWOT (Srength, weakneses, opportunities, and threat) yang merupakan strategi 

alternative dalam desain pengembangan kawasan ekowisata mangrove di desa 

Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Matriks SWOT menghasilkan 

empat hal yang bersifat alternative untuk desain dengembangan kawasan ekowisata 

mangrove sesuai dengan potensi dan kondisi lingkungan internal dan kondisi 

lingkungan eksternal yang ada di desa Tiwoho. 
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Gambar 3. Hasil Desain Kawasan Ekowisata Mangrove di Desa Tiwoho Kecamatan            

Wori Kabupaten Minahasa Utara. 

Untuk menjadikan desa Tiwoho sebagai salah satu kawasan ekowisata mangrove di 

Kabupaten Minahasa Utara, Oleh sebab itu penulis memberikan suatu ide yang kreatif  

dan inovatif yaitu dengan mendesain kawasan tersebut agar kedepan bisa menjadi 

suatu kawasan ekowisata dan menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Kabupaten 

minahasa utara.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

4.1. KESIMPULAN  

Berdasarkan Pembahasan yang ada maka penulis menyimpulkan bahwa Rancangan 

mengenai Desain Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove di desa Tiwoho 

merupakan suatu Langka ke depan untuk dapat melestarikan Pariwisata yang ada di 

Indonesia terlebih khusus Pariwisata yang berada di Sulawesi Utara, dengan 

mendesain Kawasan tersebut, maka akan terciptanya suatu Daya Tarik yang unik, 

sehingga Para wisatawan akan lebih berminat untuk berkunjung ke tempat ini dan 

mereka bisa merasakan keindahan dari Kawasan Ekowisata alam Mangrove beserta 

Fasilitas dan Infrastruktur yang telah tersedia  

5.2. REKOMENDASI 

 (1) Perlu adanya Sumbangan dana dari pemerintah sebagai modal dalam 

Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove. (2) Perlu adanya Perhatian dan 

tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, guna untuk melindungi Kelestarian alam 

dan Potensi dari Kawasan Ekowisata Mangrove, sehingga pendapatan yang tadinya 

berasal dari menangkap ikan (nelayan) lebih besar setelah terdapat kegiatan pariwisata 

di Desa Tiwoho ini. (3) Perlu diadakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat yang 

berada di Desa Tiwoho untuk tenaga pendukung pariwisata, contohnya: pelatihan 

untuk guide, pembuatan cendramata, pelatihan budaya-budaya lokal (Sulawesi Utara), 

pelatihan keterampilan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, seperti: 

perawatan dan pembudidayaan terumbu karang, budidaya ikan air asin dan air tawar 

dan pengelolahan sampah secara eco-efficiency. (4)  Perlunya bantuan dari pemerintah 

melalui Tenaga mahasiswa Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado untuk 

mengusahakan konsep Cottage yang menarik di Kawasan Ekowisata Mangrove Desa 

Tiwoho. 
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