
 

 

 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Ekowisata merupakan suatu konsep yang mengkombinasikan kepentingan 

industri kepariwisataan dengan para pencinta lingkungan. Para pencinta 

lingkungan menyatakan bahwa perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup 

hanya dapat tercapai dengan melibatkan orang-orang yang tinggal dan 

mengantungkan hidupnya pada daerah yang akan dikembangkan menjadi suatu 

kawasan ekowisata dan menjadikan mereka partner dalam upaya pengembangan 

wisata tersebut (Suwantoro, 2002).  

Keanekaragaman flora, fauna, dan ekosistemnya merupakan potensi yang 

dapat dijadikan salah satu dasar pembangunan berkelanjutan dengan cara 

memanfaatkan jasa lingkungan melalui ekowisata yang merupakan jenis 

ekowisata alam dikelola dengan pendekatan konservasi yaitu dengan 

memperhatikan kondisi lingkungan (Supyan, 2011). Fungsi hutan sebagai tempat 

ekowisata sangat baik dikembangkan agar hutan tetap lestari dan kecenderungan 

pasar terhadap meningkatnya permintaan ekowisata alam antara lain disebabkan 

oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan kualitas lingkungan 

yang baik, sehingga tempat-tempat ekowisata dengan suasana yang alami banyak 

dikunjungi wisatawan (Syahadat, 2006). 

Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang luas dan unik 

mempunyai potensi besar untuk menarik keuntungan dari pengembangan 

ekowisata. Pelaksanaan ekowisata memerlukan perencanaan dan persiapan 

matang dan hati-hati, agar tidak mendatangkan kerugian.Hal itu mengingat karena 



 

 

 
 

pada dasarnya ekowisata membuka peluang bagi para wisatawan untuk memasuki 

kawasan yang dilindungi dan rawan, yang selama ini memang tidak dijamah oleh 

tangan-tangan manusia.Oleh karena itu demi pelestarian kawasan tersebut perlu 

langkah-langkah guna melindungi kondisi asli dan keunikan kawasan lindung 

tadi. 

Ekowisata pada saat sekarang ini menjadi aktivitas ekonomi yang penting 

yang memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk mendapatkan pengalaman 

mengenai alam dan budaya untuk dipelajari dan memahami betapa pentingnya 

konservasi keanekaragaman hayati dan budaya lokal. Pada saat yang sama 

ekowisata dapat memberikan generating income untuk kegiatan konservasi dan 

keuntungan ekonomi pada masyarakat yang tingal di sekitar lokasi ekowisata. 

Menurut Rusita (2007) obyek wisata alam yang tersebar di laut, pantai, hutan dan 

pegunungan adalah produk-produk potensial yang dapat dikembangkan untuk 

kegiatan ekowisata alam.Setiap produk ekowisata alam memiliki tingkat amenitas 

serta nilai daya saing tersendiri. Romani (2006) menambahkan bahwa 

keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna, keunikan, keindahan bentang alam 

serta gejala alam merupakan salah satu aspek penting yang menjadi obyek dan 

daya tarik ekowisata alam (ODTWA) sebagai indikator utama kegiatan 

pengembangan ekowisata. 

Kegiatan ekowisata biasanya berada didaerah tropis yang mempunyai 

keanekaragaman yang tinggi dan banyak flora dan fauna yang bersifat endemik 

sehinggakondisi tersebut rentan untuk mengalami perubahan. 

Indonesiamerupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang 

berlimpahruah.Keanekaragaman hayati, keunikan dan keaslian budaya tradisional, 



 

 

 
 

keindahanbentang alam, gejala alam serta peninggalan sejarah/budaya 

adalahAnugerahTuhan yang berpotensi sebagaiobjekdan daya tarik ekowisata 

alam.Banyakobjekekowisata alam yang sudah dikembangkan dan 

sedangdikembangkan di Indonesiasalah satunya yaituobjekekowisata Air 

Terjun.Air terjunmerupakan formasi geologi dari arus air yang mengalir melalui 

suatu formasi bebatuan yang mengalami erosi dan jatuh ke bawah dari ketinggian. 

Air terjun dapat berupa buatan yang biasa digunakan di taman. Beberapa air terjun 

terbentuk di lingkungan pegunungan di mana erosi kerap terjadi. Salah satu air 

terjun yang terbentuk dalam area pegunungan yaitu air terjun Tamo Akediri. 

Air terjun Tamo di Desa Akediri  Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera 

Barat  merupakan salah satu potensi ekowisata yang terdapat di KecamatanJailolo. 

Kawasan Air Terjun Tamo terletak di Desa Akediri, 5 kilometer sebelah 

selatan.Air terjun ini memiliki nilai sejarah yang penting bagi masyarakat 

setempat. Air terjun Tamo menawarkan panorama alam yang indah dan natural.  

Air terjunTamo memiliki peluang yang besar jika dikembangkan sebagai 

destinasi ekowisata bagi pecintatravlingdan juga pemandangan alam (Air terjun). 

Aspek ekologi, sosial dan ekonomi sangat mendukung dalam pengembangan 

ekowisata di air terjun Tamo dan  Akan tetapi sejauh ini belum adanyaData 

terkaitpotensi wisata air terjun Tamo di Desa Akediri sebagai dasar dalam 

pengembangan ekowisata air terjun Tamokedepannya. Bertolak dari permasalahan 

diatas maka penelitian dengan judul “Potensi Pengembangan Ekowisata Air 

Terjun Tamo di Desa Akediri Kecamatan Jailolo KabupatenHalmahera Barat” 

dianggap perlu untuk dilakukan. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Erosi


 

 

 
 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Potensi ekowisata Air Terjun Tamo di Desa Akediri 

Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat? 

2. Bagaimana bentuk pengembangan potensi ekowisata air terjun Tamo di 

Desa AkediriKecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat?  

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk: 

1. Bagaimana potensi ekowisata Air Terjun Tamodi Desa Akediri Kecamatan 

Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. 

2. Mengetahui bentuk pengembangan potensi ekowisata Air Terjun Tamo di 

Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan dapat menimbulkan partisipasi yang aktif dari masyarakat 

dalam pengembangan ekowisata air terjun Tamo Akediri di Desa Akediri 

Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.  

2. Sebagai dasar kajian penerapan kebijakan dan peran institusi dalam 

pengembangan ekowisata air terjunTamo di Desa Akediri yang diharapkan 

mendapat kebijakan dan peran aktif dari pemerintah. 

 

 

 

 

 

 


