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KATA PENGANTAR 
 

Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan 

KaruniaNya, sehingga pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui 

kegiatan pengembangan ekowisata bahari di Desa Waiheru Kota Ambon. Pengabdian 

Kepada Masayarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Pergururan tinggi 

yang dilaksanakan oleh civitas akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku. 

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021 dengan materi kegiatan yang 

disampaikan berdasarkan kebutuhan Desa Waiheru dalam mengembangkan potensi 

ekowisata bahari sebagai salah satu destinasi wisata pesisir dan pantai di dalam teluk 

pulau Ambon.  

Kegiatan Pengabdian Kepada Masayarakat tersebut dapat terlaksana berkat 

dukungan dari berbagai pihak. Olehnya itu dalam kesempatan ini perkenankanlah kami 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kepala SUPM Waiheru Ambon; 

2. Koordinator dan Wakil Koordinator Politeknik KP Maluku; 

3. Pemerintah Desa Waiheru; 

4. Staf pengajar Politeknik KP Maluku; 

5. Seluruh civitas akademika Politeknik KP Maluku/SUPM Waiheru Ambon yang telah 

turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini masih belum mencapai target dan tujuan 

yang diinginkan, sehingga perlu kiranya dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat di 

lain waktu sebagai kelanjutan kegiatan tersebut.  

Namun demikian, besar harapan semoga hasil kegiatan pengabdian ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ekowisata bahari di Desa Waiheru Kota Ambon. 

 

Ambon,   Juni 2021 

 

Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024 menitik beratkan pada 

arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yakni untuk memperbaiki dan 

membangun komunikasi dengan nelayan dalam arti luas dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pesisir kelautan dan perikanan. Sebagai salah satu cara untuk 

mencapai misi tersebut, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari 

masyarakat pesisir/nelayan. Kegiatan inilah yang tengah gencar dilaksanakan oleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir 

Indonesia sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan 

saat ini untuk mendukung Indonesia menuju poros maritim dunia. 

Dalam konsep ini, seluruh aktivitas dalam pembangunan kelautan dan perikanan 

berada dalam satu mata rantai yang tidak terputus dengan konektivitas diantara 

komponen pendukungnya diperhitungkan dengan matang. Konsep ini tidak hanya 

menyentuh dalam proses produksi seperti budidaya, penangkapan ikan dan pengolahan 

hasil perikanan, namun juga mengedepankan berbagai aspek seperti aspek sosial 

kemasyarakatan, lingkungan dan aspek ekosistem.  

Untuk mendukung visi, misi dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 

2019-2024, maka Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku sebagai salah satu 

Perguruan Tinggi vokasi dibawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mendukung dan berperan dalam 

menghasilkan SDM yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan. Selain itu 

Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku juga berperan menghasilkan wirausaha-

wirausaha baru berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan yang mampu menata dan 

mengelola bisnis kelautan dan perikanan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

relevan, mandiri dan inovatif secara berkelanjutan. 

Olehnya itu sebagai bentuk tanggungjawab dalam penyelenggaraan tridharma 

perguruan tinggi, Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku terus berupaya 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia perikanan yang 
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berkualitas dan berkompeten melalui Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan 

Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

Salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Tahun 2021 

yang dilaksanakan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku yakni Pengembangan 

Desa Mitra/Inovasi. Pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya untuk mewujudkan salah 

satu misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku yaitu melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat sebagai konstribusi penerapan ilmu pengetahuan kelautan dan 

perikanan dalam membangun daerah dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

 
1.2. Permasalahan  

Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712,480 Km2, 

dimana luas daratan hanya 7,4% atau 54.184 Km2 dan 92,4% merupakan wilayah 

lautan, serta memiliki 1.412 pulau, mengindikasikan Maluku memiliki potensi perikanan 

yang sangat besar. Selain itu, dari sembilan wilayah fishing ground utama Indonesia, 

tiga diantaranya yaitu Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Seram yang masuk dalam 

Wilayah Pengelolaam Perikanan (WPP) Maluku. Atas dasar tersebut pemerintah pusat 

mencanangkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), dimana sentra-sentra 

produksi perikanan seperti Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten seram 

Bagian Timur, dan Kabupaten Maluku Tenggara dijadikan daerah penyangga utama 

ekspor perikanan nusantara. 

Potensi sektor perikanan yang dimiliki kota Ambon terutama bidang pariwisata 

bahari yang sangat besar perlu menjadi perhatian pemerintah dan stakeholders untuk 

dikembangkan. Adanya pengembangan sektror pariwisata bahari diharapkan mampu 

untuk memberikan lapangan pekerjaan maupun peluang usaha untuk masyarakat luas 

guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pada umumnya. 

Rendahnya tingkat pendapatan pelaku utama perikanan sebetulnya sangat 

kontradiktif dengan besarnya potensi sumberdaya ikan yang ada dan sifat usaha 

perikanan yang sebetulnya memiliki keunggulan komparatif dibandingkan usaha lain. 

Mengingat hal tersebut maka pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan perlu 

diutamakan pada pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekowisata 

bahari untuk meningkatkan daya saing usaha dana kesejahteraan masyarakat 

kelautan dan perikanan? 

2. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan sektor ekowisata bahari yang 

optimal dan berkelanjutan? 

 
1.3. Tujuan Kegiatan 

Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yakni: 

1. Mendayagunakan pemanfaatan iptek di bidang ekowisata bahari, untuk 

meningkatkan daya saing usaha dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan 

perikanan. 

2. Mengoptimalkan pengelolaan ekowisata bahari yang berkelanjutan. 

 
1.4. Manfaat Kegiatan  

Adapun manfaat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yakni: 

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat perikanan dalam 

memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki. 

2. Memberi alternatif usaha pada masyarakat perikanan, sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan keluarga.  

3. Membekali masyarakat untuk memiliki jiwa kewirausahaan dalam 

mengembangkan usaha ekonomi produktif bidang kelautan dan perikanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

BAB II  

SASARAN, SOLUSI DAN TARGET LUARAN  

 

2.1. Sasaran 

Sasaran yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah 

masyarakat pesisir yang terlibat dalam pemanfaatan wisata bahari di Desa Waiheru 

Kecamatan Baguala Kota Ambon sebagai desa inovasi pengembangan ekowisata bahari. 

 
2.2. Solusi  

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni melakukan sosialisasi dan 

penyuluhan pengelolaan desa ekowisata bahari dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pesisir. 

 
2.3. Target luaran 

Target luaran dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah masyarakat pesisir 

dapat mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam setempat untuk dijadikan 

sebagai tempat ekowisata bahari. 

 
2.4. Dampak Hasil Luaran  

Dampak hasil luaran yang diharapkan  dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini 

adalah: 

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pelaku utama dan pelaku usaha 

perikanan dalam memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.  

2. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat perikanan dan merangsang 

munculnya ide-ide wirausaha lain di sektor kelautan dan perikanan, sehingga 

dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. 
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BAB III  

PELAKSANAAN 

 

3.1. Dasar Pelaksanaan  

Adapun dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: 

1. Tridharma Perguruan Tinggi 

2. Visi dan Misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku 

3. Program Kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kelautan dan Perikanan 

Maluku Tahun 2021. 

4. DIPA Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon Tahun Anggaran 2021. 

 
3.2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Secara keseluruhan terdapat 5 (lima) tahapan dalam pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan. Seluruh tahapan kegiatan direncanakan 

memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan, dimulai dari tahap identifikasi desa hingga 

penyusunan laporan akhir kegiatan.  

Tahap pelaksanaan program dilakukan sebanyak 2 (dua) kali disesuaikan dengan 

jumlah kegiatan yang akan dilakukan. Setiap tahapan pelaksanaan program akan 

dilakukan monitoring dan evaluasi (monev), hasil akan dibahas bersama dengan mitra 

untuk mendapat masukan permasalahan yang dihadapi dan merumuskan program 

kegiatan selanjutnya.  

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kelautan dan 
Perikanan Maluku 

No Uraian Kegiatan Bulan 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Identifikasi Desa            

2. Penentuan Desa             

3. Persiapan            

4. Pelaksanaan Kegiatan            

5. Pembuatan laporan hasil kegiatan            
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3.3. Metode Pelaksanaan  

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan kombinasi metode pemaparan materi, 

diskusi, demonstrasi, dan pelatihan sesuai dengan mekanisme dan materi yang 

disampaikan kepada para pelaku utama perikanan dan masyarakat perikanan. 

 
3.4. Peserta 

Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 50 orang yang terdiri dari dari 

kalangan masyarakat yang berprofesi pada sektor perikanan, Mahasiswa KKN, Staf 

Pemerintah Desa Waiheru dan Pegawai Politeknik KP Maluku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7 

BAB IV 

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

4.1. Penandatanganan Kerjasama Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku 
dengan Pemerintah Desa Waiheru dalam Rangka Penetapan Desa 
Inovasi/ Mitra Politeknik Kelautan Perikanan Maluku 

 
Kegiatan Penandatanganan Kerjasama antara Politeknik Kelautan dan Perikanan 

Maluku dengan Pemerintah Desa Waiheru pada Tanggal 8 Juni 2021 dalam Rangka 

Penetapan Desa Inovasi /Desa Mitra Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku. Peserta 

yang mengikuti acara penandatanganan tersebut sebanyak 50 orang terdiri dari 

kalangan Masyarakat Desa Waiheru, Staf Pemerintah Desa Waiheru, Staf BPD Desa 

Waiheru, dan Pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku. Selanjutnya, adapun 

hal-hal yang disampaikan sebagai berikut yaitu; 

1. Pj. Kepala Desa Waiheru, 
Ibu Hj. Siti Saoda 

 Mengapresiasi dan menyetujui kerjasama 
antara Politeknik dan Perikanan Maluku dengan 
Pemerintah Desa Waiheru dalam Rangka 
Penetapan Desa Inovasi /Desa Mitra Politeknik 
KP Maluku. 
 

2. Wakil Koordinator Polteknik 
KP Maluku,  
Bapak Dr. Achmad Jais Ely, 
ST., M.Si 

 Program yang akan dibuat dalam penetapan 
Desa Inovasi/ Desa Mitra Politeknik KP Maluku 
dengan Desa Waiheru seperti ; (1) Pengadaan 
tempat sampah, hal ini dikarenakan sudah 
banyak masyarakat yang mencemari lingkungan 
pesisir baik sampah rumah tangga maupun dari 
pupuk yang digunakan masyarakat dalam 
pembuatan kebun sayur; (2) Pembuatan 
jembatan dengan beton untuk sampai di KJA 
(Kermba Jaring Apung) ; (3) Pembelajaran dan 
pelatihan yang akan dilakukan di Desa Waiheru: 
(4) Pencanangan nama jenis mangrove di 
kawasan ekowisata mangrovw yang akan buat; 
(4) Pembuatan gazebo untuk dijadikan rumah 
makan/restaurant ;(5) Pembuatan Cottage ; (6) 
Pembuatan Desa Koservasi; (7) Pembuatan 
tambak udang milenial dan (7) kolam 
pemancingan. 
 

   Selain itu memberikan penjelasan terkait tujuan 
ekowisata bahari , dana Desa yang dimiliki 
dalam pengembangan Desa Ekowisata Bahari 
serta Polteknik KP Maluku sebagai konsultan 
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dengan memberih pengarahan terkait 
pembuatan kawasan ekowisata bahari di 
Ekosistem Mangrove Desa Waiheru. 

 Berharap agar memperoleh dukungan dari 
masyarkat ataupun semua stakeholder 
(pemangku kepentingan) dalam 
Pengembangan Desa Ekowisata Bahari di 
Waiheru dan menjadi Desa sampel maupun 
contoh bagi Desa/Negeri yang berada di Kota 
Ambon/Pulau Ambon. 

 
3 Ketua BPD Waiheru, Bapak 

Djalaudin Kemhay, S.Pi, 
M.Si 
 
 

 Penjelasan terkait pembentukan BPD di Desa 
Waiheru 

 Wadah penampung aspirasi maupun keluhan-
keluhan di Desa Waiheru 

 Diharapkan dengan penandatanganan 
kerjasama dalam pembuatan Desa Inovasi 
harus dsikapi dengan baik. 

 Harus segera melakukan tindakan-tindakan/ 
aksi-aksi Kegiatan selanjutnya serta dapat 
dipraktekan untuk masyrakat Desa Waiheru. 

 Segera mungkin akan membuat musyawarah 
Desa dengan mendundang Wakil Koordinator 
Politeknik KP Maluku sebagai pemateri terkait 
perencanaan Desa Inovasi untuk Desa 
Waiheru. 

 Langkah yang dilakukan pertama dengan 
menandatangani kerjasama dalam rangka 
penetapan Desa Inovasi yaitu akan melakukan 
pembersihan lingkungan sekitar kawasan 
tempat tinggal masyarakat sehingga 
lingkungannya bersih. 

 Masyarakat lebih dari 500 orang serta 
diharapkan ada pengadaan tempat sampah 
serta mobil sampah bisa masuk dalam lembaga 
pendidikan SUPM Waiheru Ambon dan 
Politeknik KP Maluku. 
 

4 Kasubag Kepegawaian dan 
Umum Dinas Pariwisata 
Provinsi Maluku, 
Ibu Ineise T. Samuw 

 Memberikan apresiasi terkait 
penandatanganan kerjasama Politeknik 
Kelautan dan Perikanan Maluku dengan 
Pemerintah Desa Waiheru 

 Diharapkan Ibu Pj. Kepala Desa Waiheru bisa 
memberi pengetahuan tentang pengelolaan 
sampah untuk masyarakat terkait penanganan 
sampah anorganik (sampah plastik, dll) yang 
sangat banyak, sehingga Desa Inovasi yang 
akan dikelola menjadi Ekowisata Bahari di 
kawasan Ekosistem Mangrove akan terwujud 
sesuai dengan apa yang ingin dicapai. 
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Kegiatan penandatanganan kerjasama Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku 

dengan Pemerintah Desa Waiheru disajikan pada Gambar di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sambutan Wakil Koordinator Politeknik 
KP Maluku 

Sambutan Pj. Kepala Desa Waiheru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sambutan Ketua BPD Desa Waiheru Sambutan Kasubag Kepegawaian dan 
Umum Dinas Pariwisata Provinsi Maluku 

 
 

 

 

 

 

 

Penandatangan Kerjasama yang disaksikan oleh Ketua BPD Desa Waiheru dan 

Perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku 
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4.2.  Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegiatan Bersih Pantai 

Pengabdian kepada masyarakat di Desa Waiheru dilaksanakan pada Tanggal 11 

Juni 2021. Peserta yang mengikuti pengabdian masyarakat sebanyak 50 orang terdiri 

dari kalangan masyarakat yang berprofesi pada sektor perikanan, Mahasiswa KKN, Staf 

Pemerintah Desa Waiheru dan Pegawai Politeknik KP Maluku. Selanjutnya, kegiatan 

bersih pantai yang dilakukan oleh Taruna/i Politeknik KP Maluku sebanyak 198 orang 

pada jenjang tingkat I dan II pada kawasan pesisir ekosistem hutan mangrove Desa 

Waiheru, Kota Ambon. 

Selain itu, yang menjadi narasumber dalam penyampaian materi kepada 

masyarakat di Desa Waiheru yaitu Wakil Koordinator Polteknik KP Maluku dan pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat selaku ketua panitia. Hasil yang diperoleh pada saat 

pelaksanan Kegiatan pengabdian di Kantor Desa Waiheru, Kota Ambon dapat di lihat 

pada Tabel 2 di bawah ini ; 

 

Tabel 2. Hasil Kegiatan yang Diperoleh dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa 

Waiheru. 

No 
 

Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat 
 

I Laporan Panitia pengabdian masyarakat terkait Desa mitra/ 
Desa Inovasi oleh Pelaksana Ketua P3M 
 Program dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat 
 Meningkatkan nilai tambah 
 Membangun ekowisata bahari yang berkelanjutan 
 Pemahaman masyarakat terkait alternative usaha (livelihood) dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat 
 Peserta yang berprofesi di bidang perikanan dan kelautan, ibu PKK, 

Mahasiswa KKN UNPATTI dan Staf Desa Waiheru beserta 
masyarakat. 
 

II Sambutan Wakil Koordinator Politeknik KP Maluku  
 Prioritas ada 3 kegiatan (perikanan tangkap 2024 mencapai 12 T, 

pengembangan budidaya di semua sektor memperkuat produk 
terbesar di dunia, pengembangan Desa Inovasi) 

 Desa Inovasi dalam program pengabdian masyarakat 
 Semua sektor perikanan dan kelautan diharapkan semua bisa berada 

di Desa Waiheru 
 Prioritas ketiga yang dilakukan oleh Poltek KP Maluku 
 Memiliki hutan mangrove yang baik, berada dalam TAD (Teluk 

Ambon Dalam), masyarakat memiliki KJA (Keramba Jaring Apung) 
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dapat dijadikan suatu objek ekowisata bahari yang baik dalam 
pengembangan masyarakat Desa di Waiheru. 

 Bersama-sama menjadikan Desa Waiheru menjadi Desa Inovasi 
Wisata Bahari 

 Danas Desa Waiheru akan digunakan untuk mengelolah Kawasan 
Ekosistem Mangrove. 

 Wilayah konservasi harus dijaga dan dilindungi 
 Kerjasama antara Desa Waiheru dan Poltek Kp Maluku untuk dijakan 

Desa Waiheru untuk pengembangan Desa Inovasi untuk kawasan 
ekosistem mangrove untuk ekowisata bahari. 

 Diharapkan bapa/ibu bisa dari sekarang berkreatifitas atau berpikir 
untuk membuat produk apa yang akan dijual atau menjadi usaha di 
kawasan ekosistem mangrove Desa Waiheru 

 Kelompok sadar wisata harus dilakukan di Desa Waiheru  
 Arahan untuk masyarakat untuk membuat Pantai bersih akan 

membuat kita sehat 
 Rencana 1 atau 2 bulan sekali kita buat kegiatan bersih Pantai Desa 

Waiheru, sehingga dapat dijadikan contoh untuk daerah-daerah yang 
ada di Pulau Ambon maupun di Provinsi Maluku. 
 

III Sambutan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Waiheru 
 Tempat pembuatan Desa Inovasi dan sadar wisata 
 Sampah dari gunung, lingkungan pesiisr Desa-Desa lain oleh sebab 

itu harus tangani 
 Akan membuat Daerah Konservasi bersama BPD untuk 

membuatnya sebagai kawasan ekowisata 
 Siap untuk berkerjasama dengan Polteknik KP Maluku demi 

kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan dalam 
bidang perikanan dan kelautan 

 Terdapat kewang yang merangkap menjadi Bapak RT 28 
 Sudah perna mebuat zonasi di kawasan Desa Waiheru 

 
IV Paparan penjelasan Desa Inovasi dan Desa Mitra oleh Wakil 

Koordinator Politeknik KP Maluku 
 Program-program yang akan dibuat dalam pembuatan Desa Inovasi 

di Desa Waiheru 
 Dermaga Latih dan membangun cottage sebanyak 4 dan tempat 

selfi dan perahu-perahu berbentuk Bebek dan lain-lain. 
 Terdapat kunjungan dari sekolah-sekolah di kawasan ekosistem 

mangrove 
 Pembuatan gazebo untuk restoran 
 Pembuatan jembatan 
 Pendidikan yang diterapkan untuk pendidikan produksi (Siswa/i 

SUPM Waiheru Ambon dan Polteknik KP Maluku diharapkan dapat 
berwirausaha) 

 Ingin kolaborasi dengan Desa Waiheru dalam pengembangan 
produk 
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Waiheru dilanjutkan 

dengan kegiatan bersih pantai dan pemasangan baner himbauan menjaga 

kebersihan pantai serta penamaan jenis mangrove di sekitar kawasan ekosistem 

hutan mangrove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Pelaksana Ketua P3M dan Sambutan Wakil Koordinator Politeknik KP Maluku 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sambutan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Waiheru dan Kepala BPD Desa Waiheru 
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Sosialisasi masterplan pengembangan ekowisata bahari di Desa Waiheru oleh Wakil 

Koordinator Politeknik KP Maluku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengarahan pengembangan ekowisata bahari di Desa Waiheru oleh Ketua Panitia 

Pengabdian Kepada Masyarakat 
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Kegiatan aksi bersih pantai oleh taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemasangan baner himbauan menjaga kebersihan pantai serta penamaan jenis 
mangrove oleh taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku 
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BAB V 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan  

Berbasis tujuan, serta uraian hasil pelaksanaan kegiatan , maka dirumuskan beberapa  

kesimpulan sebagai berikut ; 

1. Kawasan ekosistem hutan mangrove sebagai salah satu kawasan ekowisata bahari 

mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Keanekaragaman tersebut harus 

dilindungi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem yang berada di wilayah pesisir 

Desa Waiheru, Kota Ambon. 

2. Kegiatan penandatangana antara Politeknik KP Maluku dengan Desa Waiheru 

sebagai Desa Inovasi /Desa Mitra sampai dengan kegiatan pengabdian masyarakat 

yang telah dilakukan dengan pemyampaian materi ekowisata bahari serta aksi 

kegiatan pembersihan pantai oleh Taruna/I Politeknik KP Maluku. 

4.2. Saran  

Selain kesimpulan, maka dirumuskan saran dan rekomendasi penting yang perlu 

ditindaklanjuti yaitu Diharapkan para stakeholders (Masyarakat dan Pemerintah Desa 

Waiheru, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Dinas Pariwisata serta 

Politeknik KP Maluku) saling berintegrasi dalam bekerjasama demi meningkatkan 

sumberdaya perikanan dan kelautan serta potensi pariwisata yang ada di Provinsi Maluku 

khususnya di Desa Waiheru, Kota Ambon untuk dijadikan sebagai ekowisata bahari yang 

dikelolah secara terpadu dan berkelanjutan. 
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