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WISATA PANTAI TIHULESSY - NEGERI HUKURILA,
KOTA AMBON
Renoldy L. Papilaya1)

Kota Ambon adalah ibukota provinsi Maluku yang terletak di pulau kecil yakni pulau Ambon.
Kota Ambon memililiki berbagai destinasi wisata pantai yang eksotik salah satunya adalah Pantai
Tihulessy di Desa/Negeri Hukurila - Kecamatan Leitimur Selatan (Gambar 1.). Desa Adat di Maluku
sesuai kearifan Lokal masyarakat disebut sebagai Negeri sama seperti di Sumatera Barat dengan
Nagari. Pantai Tihulessy ini berbatasan langsung dengan perairan Laut Banda sehingga aktifitas
hidup masyarakat khususnya nelayan Hukurila sangat bergantung kondisi cuaca atau iklim Muson.

Gambar 1. Pantai Tihulessy di Desa/Negeri Hukurila - Kecamatan Leitimur Selatan
Berkaitan dengan Aspek 4A (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi dan Ansilari) sudah sangat
memadai dalam jumlah maupun kualitasnya. Akses menuju destinasi wisata pantai Tihulessy dengan
mobil kira-kira 20 Menit dengan jarak dari pusat kota Ambon 15 km dan bila menggunakan angkot
hanya membayar Rp. 7500,- sedangkan bila menyewa mobil selama sehari Rp.300.000,1)
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Amenitas atau fasilitas wisata sudah memadai dari warung makan, penyewaan sarana wisata
dari bantal berenang, alat snorkeling dan diving juga terdapat 6 Homestay yang disediakan kepada
wisatawan bila ingin menginap dengan harga sewa/hari Rp.200.000,- Atraksi wisata yang dapat
dilakukan wisatawan pada destinasi ini bervariasi dari Swafoto (Sunrise), Kuliner, Mina Wisata,
meliputi kegiatan Memancing, ‘Antar Sotong’, Berenang, Berperahu, Snorkeling dan Diving, antara
lain terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Tampilan atraksi wisata: berperahu dan menyantap hasil pancingan

.

Gambar 3. Tampilan dive spot goa bawah laut (Hurukila Cave)
(Sumber: Tahuribabunyi.com)

Salah satu hal menarik yang ada di Pantai Tihulessy adalah Dive Spot Goa Bawah Laut
(Hukurila Cave) yang berada hanya 300 meter dari tepian pantai, spot ini terbentuk oleh batu
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karang dan dapat dinikmati keindahan ekosistem terumbu karang dengan tutupan karang
kategori sangat baik dengan jenis ikan karang lebih dari 100 jenis serta Jenis “life form” yang
bersimbiosis dengan terumbu sekitar 15 jenis, sebagaimana terlihat pada Gambar 3
Faktor Dukungan (Ansilari) masyarakat dengan potensi destinasi wisata khususnya pariwisata
bahari sangat baik dengan ditetapkannya desa/negeri Hukurila sebagai Negeri Wisata di Kota Ambon
bersama 15 desa wisata lainnya. Hukurila juga telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku tahun
2018 sebagai Desa Wisata Bahari Berkelanjutan (DEWI BULAN) sehingga setiap komponen 4A yang
disediakan dan digunakan oleh wisatawan dan masyarakat harus memiliki tiga Prinsip Ekowisata.
Prinsip ekowisata dimaksud adalah meliputi: upaya untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan
pariwisata, menikmati adat istiadat masyarakat dan sekaligus merupakan kegiatan peningkatan
ekonomi masyarakat setempat.
Ayoo datang dan nikmati Pesona Maluku, salah satunya ke Pantai Hurukila yang berada di
Provinsi Maluku (Gambar 4). Provinsi ini juga dikenal dengan sebutan; The Spices Island.

Gambar 4. Tampilan salah tebing di Pantai Hukurila
(Sumber: Instagram.com)
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