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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada

tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah

komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit Berdasarkan datatahun 2016,

jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 11.525.963 juta lebih

atau tumbuh sebesar 10,79% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia.

Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 pulau yang 6.000 di antaranya

tidak dihuni, serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada danUni Eropa.

Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak di

dunia.

Kabupaten pangkep merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang

dikenal sebagai kabupaten yang memiliki banyak pulau. Secara administratif Kabupaten

Pangkep terbagi atas 9 Kecamatan, masing-masing terdiri dari 5 wilayah kecamatan

dataran rendah, 1 wilayah kecamatan pegunungan dan 3 wilayah kecamatan kepualauan.

Kabupaten Pangkep terdiri dari 114 buah pulau, dengan 94 pulau diantaranya

berpenghuni. Luas laut Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) 71.100 km2,

luas pulau kecil 35.150 Ha dan panjang garis pantai 250 km dan luas terumbu karang

36.000 km2 (DKP Kab. Pangkep, 2001).

Dengan kondisi ini Kabupaten Pangkep menjadi salah satu lokasi yang strategis

dalam lokasi parawisata di Sulawesi Selatan. Dimana lokasinya yang bisa dikatakan

memiliki dimensi pulau, pegunungan, dan dataran landai yang masing-masing lokasi

memiliki keunikannya masing-masing.

Akan tetapi Sebagian besar Objek Parawisata yang ada di Kabupaten pangkep

dinilai belum efektif dalam menujang sektor lokal ekonomi. Olehnya itu diperlukan arah

kebijakan pengembangan dan perawatan demi keberlanjutan dan pembangunan sektor

wisata dan sektor pendapatan lokal masyarakat Kabupaten Pangkep.
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B. Pernyataan Masalah

Pernyataan masalah yang diajukan dan dapat diidentifikasi permasalahannya

sebagai berikut.

1. Dimana lokasi titik-titik wisata Kabupaten Pangkep?

2. Bagaimana karakteristik setiap kawasan wisata Kabupaten Pangkep?

3. Bagaimana rekomendasi kawasan wisata Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan

Pendataan wisata Kabupaten Pengkep adalah mewujudkan kelengkapan dan

kepastian data tentang wisata untuk selanjutnya dapat diidentifikasi dari segi kekurangan,

potensi, dan hal-hal yang dianggap perlu dalam pengembangan saran dan prasarana

penunjang kawasan wisata Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat

Adapun manfaat bagi Pemerintah daerah sendiri yaitu sebagai kelengkapan data

sebagai dasar dalam mengambil kebijakan untuk mengembangakan daerah disektor

pariwisata.

E. Batasan

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka

penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya.

Oleh sebab itu, penulis membatasi Penelitian ini hanya meliputi penelitian titik-titik

lokasi wisata di Kecamatan Pangkep, kondisi fisik, akses mobilitas wisata,serta

kekurangan dan ancaman yang dapat mengurangi potensi wisata,

F. Keluaran

Keluaran dari penelitian ini berupa Laporan mengenai peta eksisting titik-titik

wisata, uraian yang menjalaskan karakteristik setiap wisata meliputi fisik, Mobilitas,

pengaruh wisata terhadap masayarakat sekitar, serta ancaman atau kekurangan kawasan

wisata.

Setiap uraian beserta foto eksisting ini kemudian dapat dimasukkan sebagai data

elektronik dengan bantuan aplikasi portable yaituOpen Carry Mapsehingga penyejian

data dapat lebih mudah dimengerti.
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BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Pari wisata

1. Pengertian Pariwisata

Apabila ditinjau secara etimologi (Yoeti, 1996) istilah pariwisata sendiri berasal dari

bahasa sanksekerta yang memiliki persamaan makna dengantour, yang berarti berputar putar

dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kata “pariwisata”

terdiri dari dua suku kata yaitu “Pari” dan “Wisata”.

- Pari, berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap

- Wisata, berarti perjalanan, bepergian.

Kepariwisataan itu sendiri merupakan pengertian jamak yang diartikan sebagai hal-hal

yang berhubungan dengan pariwisata, yang dalam bahasa Inggris disebutkan tourism.

Dalam kegiatan kepariwisataan ada yang disebut subyek wisata yaitu orang-orang yang

melakukan perjalanan wisata dan obyek wisata yang merupakan tujuan wisatawan. Sebagai

dasar untuk mengkaji dan memahami berbagai istilah kepariwisataan, berpedoman pada Bab 1

pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

yang menjelaskan sebagai berikut:

a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang

dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi,atau

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktusementara;

b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;

c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah

Daerah;

d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat

multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiaporang dan

negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan,

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
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e. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai

yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang

menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;

f. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan

geografis yang berada dalam suatu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya

terdapt daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,aksesibilitas serta

masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;

g. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa pemenuhan

kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata

h. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan

usaha pariwisata;

Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang terkait dalam rangka

menghasilkan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan penyelenggaraan

pariwisata;

Kawasan strategi pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau

memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh dalamsuatu atau

lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya

alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

Dalam kegiatan kepariwisataan ada yang disebut subyek wi sata yaitu orang-orang yang

melakukan perjalanan wisata dan objek wisata yang merupak an tujuan wisatawan. Bermacam -

macam pendapat para ahli mengenai pengertian pariwisata diantaranya:

a. Menurut Gamal Suwartono, SH

Kepariwisataan adalah suatu p roses kepergian sementara dari seorang, lebih menuju

ketempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai

kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sos ial, budaya, polotik, agama,

kesehatan maupun kepentingan lain.

b. BPS 1981. 1984, 1991

Pariwisata adalah seluruh rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan gerakan

manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggal,

kesuatu ata u beberapa tujuan diluar lingkungan tempat tinggal yang didorong beberapa

keperluan tanpa bermaksud mencari nafkah tetap.
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c. UU RI No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha

obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha laindibidang tersebut.

d. Dr.Hubert Gulden dalam Yoeti,1983: 108

Kepariwisataan adalah suatu seni dari lalu lintas orang, dlam mana manusia-manusia

berdiam di suatu tempat asing untuk maks ud tertentu, tetapi dengan kediamannya

tersebut tidak boleh dimaksudkan akan tinggal menetap untuk melakukan pekerjaan

selama -lamanya atau meskipun sementara waktu, sifatnya masih berhubungan dengan

pekerjaan

e. Salah Wahab dalam Yoeti, 1983: 106

Pariwisata ialah suatu aktifitas manusia yang dilakukan secara bergantian diantara

orang-orang dalam suatu negara itu sendiri di luar negeri untuk sementara waktu dalam

mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda - beda dengan apa yang dialaminya

di mana ia memp eroleh pekerjaan tetap.

f. E. Guyer Freuler (1996)

Pariwisata merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan ataskebutuhan

akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta

terhadap keindahan alam dan pada khususnya dise babkan oleh bertambahnya pergaulan

berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil dari pada perkembangan

perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan dari pada alat -alat

pengangkutan.

Definisi kepariwisataan ini sangat beragam, maka be ragam pula definisi wisatawan.

Beberapa ahli membatasi pengertian wisatawan sebagai seseorang yang melakukan perjalanan

sejauh lebih dari 50 atau 100 mil (sekitar 80 atau 160 km) dari lokasi tempat tinggalnya.

Sebagian definisi menyatakan bahwa hanya mereka yang menginap di luar rumah terhitung

sebagai wisatawan. Definisi yang lebih sederhana menganggap bahwa setiap orang melakukan

perjalanan untuk kesenangan dapat dikategorikan wisatawan(The Dictionary of Tourism, 1981)

Berdasarkan Smith, & Stephen L.S. (1998), wisatawan dalam kepariwisataan dapat

digolongkan kedalam 5 bagian yaitu :

Domestik Tourismadalah pariwisata yang ditimbulkan oleh orang yang bertempat

tinggal disuatu Negara yang mempunyai tempat di dalam Negara yang bersangkutan
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Inbound Tourism adalah pariwisata sebagai kunjungan orang – orang yang bukan

penduduk di suatu Negara

Outbound tourism adalah pariwisata sebagai kunjungan penduduk suatu negara ke

negara lain

Internal tourism adalah merupakan kombinasi antara domesti k dan outbound tourism

Internasional tourism adalah merupakan kombinasi inbound dan outbound tourism.

Wisatawan dapat dibedakan lagi menjadi wisatawan Internasional (mancanegara) adalah

yang melakukan perjalanan wisata diluar negerinya, dan wisatawan didalam negerinya.

Wisatawan Nasional menurut Biro Pusat Statistik adalah sebagai berikut :

Wisatawan Nasional(Domestik)adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan

di wilayah Indonesia diluar tempatnya berdomisili , dalam jangka waktu sekurang-kurangya 24

jam atau menginap untuk masuk apapun kecuali kegiatan yang mendatangkan nafkah ditempat

yang dikunjungi (Direktorat Jendral Pariwisata,1985;17).

World Tourism Organization(WTO) mendefinisikan Wisatawan Nasional adalah

sebagai berikut :

“orang – orang yang bertempat tinggal dalam satu Negara, terlepas dari

kebangsaannya, yang melakukan perjalanan kesatu tempat dalam Negara

tersebut diluar tempat tinggalnya sekurang -kurangnya selama 24 jam/ semalam,

untuk tujuan apapun. Selain untuk mendapatkan penghasilan ditempat yang

dikunjunginya”.

2. Wisatawan

Bila diperhatikan, orang-orang yang datang berkunjung disuatu tempat atau negara,

biasanya mereka disebut sebagai pengunjung (visitor) yang terdiri dari beberapa orang dengan

bermacam-macam motivasi kunjungan termasuk didalamnya adalah wisatawan, sehingga tidak

semua pengunjung termasuk wisatawan.

Menurut International Union of Offical Travel Organization (IOUTO, 1967) pengunjung

yaitu setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain dan biasanya dengan

maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah.

Pengertian yang sama disampaikan oleh World Tourism Organization (WTO, 2004) yang

dimaksud dengan pengunjung (visitor) untuk tujuan statistik, setiap orang yang mengunjungi
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suatu negara yang bukan merupakan negaranya sendiri dengan alasan apapun juga kecuali untuk

mendapatkan pekerjaan yang dibayar oleh negara yang dikunjunginya.

Dengan demikian ada dua kategori pengunjung yaitu:

Wisatawan(Tourist)yaitu pengunjung yang tinggal sementara sekurang-kurangnya selama 24

jam di negara yang dikunjunginya dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan kedalam

klasifikasi sebagai berikut:

- Pesiar(Leasure)untuk kepentingan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan dan

olah raga

- Hubungan dagang (business), keluarga, konferensi, misi dan lain sebagainya

Pelancong(Exursionist) yaitu pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara yang

dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam.

Dari beberapa pengertian tersebut, dalam studi ini yang dimaksud dengan pengunjung

adalah seseorang yang melakukan kunjungan pada obyek dan daya tarik wisata, yang dalam hal

ini adalah obyek dan daya tarik wisata Situ Bagendit Kabupaten Garut sebagai lokasi penelitian

dalam pengertian wisatawan.

Sedangkan Departemen Pariwisata menggunakan definisi wisatawan adalahsetiap orang

yang melakukan perjalanan dan menetap untuk sementara di tempat lain selain tempat

tinggalnya, untuk salah satu atau beberapa alasan selalu mencari pekerjaan. Bedasarkan

pengertian tersebut wisatawan dibagi menjadi dua yaitu:

1) Wisatawan Nusantara (dalam negeri)

Definisi wisatawan dalam negeri berdasarkanWorld Tourism Organization(WTO,

2004) adalah penduduk suatu negara yang melakukan perjalanan ke suatu tempat di

dalam wilayah negara tersebut, namun diluar lingkungan tempat tinggalnya sehari-hari

untuk jangka waktu sekurang-kurangnya satu malam dan tidak lebih dari satu tahun dan

tujuan perjalanannya bukan untuk mendapatkan penghasilan dari tempat yang

dikunjungi tersebut.

2) Wisatawan Mancanegara

Pengertian wisatawan mancanegara (BPS, 1994) didefinisikan sebagai orang yang

melakukan perjalanan diluar negara tempat tinggal biasanya selama kurang dari 12

bulan dari negara yang dikunjunginya, dengan tujuan bukan untuk memperoleh

penghasilan.
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3. Jenis-Jenis Pariwisata

Pada pengembangan pariwisata terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau sebagai potensi

yang perlu dikembangkan pada tujuan daerah wisata. Potensi ini berpengaruh dengan motivasi

wisatawan yang akan menarik untuk datang berkunjung ke lokasi objek wisata tersebut. Adapun

berbagai jenis pariwisata berdasarkan motif perjalanan wisata (Spilane, 1985 dan Yoeti, 1996),

yaitu:

a. Wisata budaya, motifasinya untuk mengetahui dan mempelajari kebudayaan tertentu.

b. Wisata perjalanan, umumnya berpergian menikmati keindahan alam.

c. Wisata kesehatan dan rekreasi, motifasinya mengunjungi lokasi untuk bersantai dan

menikmati serta menyegarkan wisatawan akankondisi jasmani dan rohani.

d. Wisata olahraga, motifasinya untuk berolahraga seperti mendaki gunung, berburu,

atau ikut serta dalam kegiatan olahraga seperti Olympiade.

e. Wisata komersil untu urusan dagang, motifasinya mengunjungi pameran-pameran

atau pekan raya atau festival yang bersifat komersial menyangkut kebutuhan atau

profesi dari wisatawan tersebut.

f. Wisata maritim, motivasinya menyaksikan keindahan laut, pantai, sungai dan danau.

g. Heritage Tourism. menurut Rusli Cahyadi (2009:2),Pariwisata Pusaka atau heritage

tourism biasanya disebut juga dengan pariwisata pusaka budaya (cultural and heritage

tourism atau cultural heritage tourism) atau lebih spesifik disebut dengan pariwisata

pusaka budaya dan alam. Pusaka adalah segala sesuatu (baik yang bersifat materi

maupun non materi) yang diwariskan dari satu generasi ke generasi.

Wisata Ziarah (Religi), Istilah Religi secara harfiah berarti kepercayaan akan adanya

kekuatan akodrati di atas manusia (Gayatri, 1994). Banyak orang menyamakanreligi sebagai

agama, pendapat tersebut tidak dapat disalahkan walaupun pada dasarnya pembicaraan tentang

religi jauh lebih luas jangkauannya dalam lingkup agama, karena religi sendiri pada dasarnya

merupakan suatu fenomena pada segala aspek yang ada di luar kekuatan manusia berupa

kepercayaan akan kehidupan lain dan mahluk-mahluk gaib (Gayatri, 1994).
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4. Tinjauan Konsep Pengembangan Pariwisata

a. Transportasi

Transportasi dalam bidang kepariwisataan sangat erat hubungannya dengan

aksesibilitas. Aksesibilitas yang dimaksud yaitu frekuensi penggunaan kendaraan yang

dimiliki dapat mempersingkat waktu dan tenaga serta lebih meringankan biaya perjalanan.

Menurut Oka.A.Yoeti (1997) bahwa aksesibilitas adalah kemudahan dalam mencapai daerah

tujuan wisata baik secara jarak geografis atau kecepatan teknis,serta tersedianya sarana

transportasi ke tempat tujuan tersebut. Kondisi transportasi itu seperti jalan, keberadaan

moda angkutan, terminal, stasiun pengisian bahan bakar dan lainnya. Adapun teori menurut

James.J.Spilane (1994), ada beberapa usul mengenai pengangkutan dan fasilitasyang

berkaitan dengan transportasi yang dapat menjadi semacam pedoman termasukberikut ini.

Informasi lengkap tentang fasilitas, lokasi terminal, dan pelayananpengangkutan

lokal ditempat tujuan harus tersedia untuk semua penumpang sebelum berangkat dari

daerah asal.

Sistem keamanan harus disediakan di terminal untuk mencegah kriminalitas.

Suatu sistem standar atau seragam untuk tanda-tanda lalu lintas dan simbol-simbol

harus dikembangkan dan dipasang di semua bandar udara.

Sistem informasi harus menyediakan data tentang informasi pelayanan pengangkutan

lain yang dapat dihubungi diterminal termasuk jadwal dan tarif.

Informasi terbaru dan sedang berlaku, baik jadwal keberangkatan atau kedatangan

harus tersedia di papan pengumuman, lisan atau telepon.

Tenaga kerja untuk membantu para penumpang.

Informasi lengkap tentang lokasi, tarif, jadwal, dan rute dan pelayanan pengangkutan

lokal.

Peta kota harus tersedia bagi penumpang.

b. Atraksi/obyek wisata

Menurut Oka.A.Yoeti (1997) ada tiga syarat dalam pengembangan suatu daerah

untuk menjadi suatu daerah tujuan wisata, agar menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan

potensial dalam berbagai pasar, yaitu:
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- “something to see”

Artinya di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang

berbedadengan apa yang dimiliki oleh daerah lain.

- “something todo”

Artinya di tempat tersebut setiap banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus

pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betahtinggal lebih

lama di tempat itu.

- “something to buy”

Artinya di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja(shopping),

terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk

dibawa pulang ke tempat asal wisatawan.

Ketiga syarat tersebut sejalan dengan pola tujuan pemasaran pariwisata, yaitu dengan

promosi yang dilakukan sebenarnya hendak mencapai sasaran agar lebih banyak wisatawan

datang pada suatu daerah, lebih lama tinggal dan lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat

yang mereka kunjungi.

Atraksi juga biasa disebut sebagai kepikatan, yaitu segala sesuatu yang terdapat di obyek

wisata yang menjadi daya tarik sehingga orang berkunjung ke tempat tersebut (Nursusanti,

2005). Atraksi wisata merupakan pendorong awal atau motivasi bagi seseorang untuk melakukan

kunjungan. Atraksi adalah penggerak pariwisata, tanpa atraksi wisata tidak ada pariwisata

sehingga obyek dan daya tarik wisata merupakan unsur paling didalam menyusun suatu produk

wisata (Nursusanti, 2005). Jadi Obyek dan daya tarik wisata sudah termasukdalam produk

industri pariwisata.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, maka obyek dan daya tarik

wisata terbagi menjadi:

Obyek dan daya tarik alam

Obyek dan daya tarik wisata budaya

Obyek dan daya tarik minat khusus

Obyek dan daya tarik wisata yang baik harus dapat mendatangkan wisatawan sebanyak-

banyaknya, menahan mereka di tempat atraksi dalam waktu yang cukup lama dan memberi

kepuasan kepada wisatawan yang datang berkunjung. Ada beberapa komponen yang dapat
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menarik kedatangan wisatawan untuk menikmati atraksi yang ditawarkan oleh obyek wisata

yaitu:

Berpesiar, misalnya berkeliling daerah selama berhari-hari dengan karavan, motor,

mobil, sepeda, perahu, kapal pesiar dan lain sebagainya.

Aktivitas, misalnya kegiatan berburu, menembak, memancing, berselancar, mendaki

gunung, bersepeda, berperahu kano, ski air, hiking dan sebagainya

Struktur buatan manusia (man made structure), misalnya etnis agama, bangunan-

bangunan yang megah, taman-taman yang indah, arsitektur dan arkeologi, galeri dan

museum dan sebagainya

Fisik alam, biasanya merupakan objek wisata alam, seperti gunung, sungai, laut,

hutan, flora dan fauna, danau, pantai, lembah kawah dan sebagainya.

Peristiwa atau acara khusus, seperti konteks olahraga, pagelaran seni dan budaya,

pameran dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata untuk periode singkat.

Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka obyek dan daya tarik wisata

harus mencerminkan ciri khas dari alam dan budaya derah serta pengembangannya harus

memperkuat pencerminan itu.

c. Fasilitas Wisata (Sarana dan Prasarana)

Sarana dan prasarana wisata merupakan pelengkap daerah tujuan wisata yang diperlukan

untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan

sarana dan prasarana wisata di daerah tujuan wisata maupun obyek wisata tertentu harus

disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif dan kualitatif, lebih dari itu

selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana dan prasarana wisata yang dimaksud.

Sarana pariwisata sebagai ujung tombak wisata kepariwisataan dapat diartikan sebagai

usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada wisatawan

pada suatu daerah tujuan wisata dimana keberadaannya sangat tergantung kepada wisatawan

pada adanya kegiatan perjalanan wisata. Adapun sarana tersebut sebagai berikut:

Akomodasi

Akomodasi adalah mata rantai kegiatan wisata. Perhotelan tidak dapat dipisahkan dari

pariwisata. Tanpa kegiatan kepariwisataan dapat dikatakan akomodasi perhotelan akan lumpuh,
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sebaliknya, pariwisata tanpa hotel merupakan suatu hal yang tidak mungkin,apalagi bila kita

berbicara pariwisata sebagai suatu industri.

Wisatawan akan memerlukan tempat tinggal untuk sementara selama dalamperjalanan

untuk dapat beristirahat. Dengan adanya sarana ini maka akan mendorong wisatawan untuk

berkunjung dan menikmati obyek dan daya tarik wisata dengan waktu yang relatif lebih lama.

Informasi mengenai akomodasi ini mempengaruhi penilaian wisatawan tentang pilihan jenis

akomodasi yang dipilih, seperti jenis fasilitas dan pelayanan yang diberikan,tingkat harga,

jumlah kamar yang tersedia dan sebagainya.

Tempat Makan dan Minum

Wisatawan yang berkunjung ke suatu obyek wisata tentunya ingin menikmati

perjalanan wisatanya, sehingga pelayanan makanan dan minuman harus mendukung, haltersebut

sangat penting bagi wisatawan yang tidak membawa bekal. Bahkan apabilasuatu daerah tujuan

wisata mempunyai makanan yang khas, wisatawan yang datang disamping menikmati atraksi

wisata juga menikmati makanan khas tersebut atau bisa saja tujuan utamanya menikmati

makanan khas itu saja. Pertimbangan yang diperlukan dalam penyediaan fasilitas makanan dan

minuman antara lain adalah jenis dan fariasi makanan yang ditawarkan, tingkat kualitas makanan

dan minuman yang diberikan, tingkat harga, tingkat higienis, hal-hal lainyang dapat menambah

selera makan seseorang serta lokasi tempat makanannya. Biasanya lokasi dikaitkan dengan

akomodasi dan rute perjalanan wisatanya.

Tempat Belanja

Berbelanja merupakan salah satu aktivitas kegiatan wisata dan sebagian pengeluaran

pengeluaran wisatawan di distribusikan untuk berbelanja. Penilaian dalampenyediaan fasilitas

berbelanja ini dilakukan terhadap ketersediaan barang-barang yang dijual dan pelayanan yang

memadai, lokasinya yang nyaman dan akses yang baik serta tingkat hargayang relatif

terjangkau.

Fasilitas umum di lokasi obyek wisata

Fasilitas umum yang akan dikaji dalam penelitian umum adalah fasilitas yang biasa

tersedia di tempat rekreasi seperti:
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1. Tempat parkir

2. WC umum

3. Musholah/masjid

4. Sarana informasi dan papan petunjuk arah

5. Sarana rekreasi dan taman bermain

6. Telepon umum

Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang harus

disediakan dan secara kualitatif menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan tercermin

pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan. Dalam hubungannya jenis danmutu

pelayanan saran wisata didaerah tujuan wisata telah disusun suatu standar wisata yang baku, baik

secara nasional mapun secara internasional, sehingga penyedia saranawisata tinggal memilih

atau menentukan jenis dan kualitas yang akan disediakannya.

Prasarana wisata yaitu sumber daya alam dan sumber daya buatan manusiayang mutlak

dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya didaerah tujuan wisata.Prasarana m dasar

melayani penduduk lokal seringkali juga melayani kegiatan pariwisata seperti: jalan, sumber

listrik dan energi, sumber air dan sistem pengairan, fasilitas kesehatan, sistem pembuangan

kotoran/sanitasi, telekomunikasi, terminal angkutan, jembatan, bank dan sebagainya. Didalam

membangunnya perlu disesuaikan dan mempertimbangkan kondisi serta lokasi yang akan

meningkatkan aksesibilitas suatu obyek wisata yang pada gilirannya akandapat meningkatkan

daya tarik obyek wisata itu sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata

diperlukan koordinasi yang mantap antar instansi terkait bersama dengan instansi pariwisata

diberbagai tingkat. Dukungan instansi terkait dalam membangun prasarana wisata sangat

diperlukan bagi pengembangan pariwisata di daerah. Koordinasi ditingkat perencanaan yang

dilanjutkan dengan koordinasi ditingkat pelaksanaan merupakan modal utama suksesnya

pembangunan pariwisata.

d. Aksesibilitas

Aksebilitas merupakan fungsi dari jarak atau tingkat kemudahan untuk mencapai daerah

wisata dengan berbagai daerah tujuan wisata Terkait dengan sistem pergerakan pada sistem

transportasi di suatu wilayah. Hal ini berbeda dengan industri munafaktur, dimanabarang

(produknya) dapat dikirim ke konsumen maka dalam pariwisata konsumen (wisatawan) harus
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datang ke daerah dimana terdapat produk wisata untuk mengkonsumsi produk-produk wisata

tersebut terutama obyek dan daya tarik wisata.

Oleh karena itu tingkat kemudahan pencapaian ke arah wisata tersebut akan

mempengaruhi perkembangan daerah wisata. Jarak dan ketersediaan sarana dan prasarana

transportasi ke dalam wisata merupakan hal terpenting. Jenis, volume, tarif dan frekuensi moda

angkutan ke dan dari daerah wisata akan berpengaruh kepada jumlah kedatangan wisatawan.

Kenyamanan selama perjalanan menuju daerah wisata dan kawasan wisata tersebut harus

diperhatikan.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Poulasi Sampel dan Lokasi Penelitian

a) Populasi Sampel (Objek Penleitian)

Objek penelitian ini adalah kawasan wisata yang ada di daratan KabupatenPengkep

(tidak termasuk wisata yang teradapat pada pulau). Dengan demikian, karenapenelitian

ini bersifat pendataan, maka populasi atau sampel dari penelitian ini adalah seluruh

kawasan wisata yang berada pada daratan Kabupaten Pangkep

b) Lokasi Peneltian

Lokasi Penelitian ini berada di Kabupaten Pangkep, terkhusus pada kawasan wisata yang

berada pada daerah daratan Kabupaten Pangkep (tidak termasuk wisata yang teradapat

pada pulau).

B. Instrumen yang digunakan

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi secara di

lapangan. Untuk mendukung observasi ini, kami menggunakan instrumen berupa

pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Dalam pedoman wawancara

tersebut, berisi pertanyaan tentang karakteristik wisata yang akan diamati ataupun

ditanyakan secara langsung kepada responden yang berada di sekitar kawasan wisata.

C. Metode Analisis

Metode analisis data yang dilakuakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode

analisis dengan menggambarkan secara jelas kondisi atau keadaan yang terjadi di

lapangan. Dalam hal ini, bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual,

dan akurat mengenai wisata-wisata yang ada di Kabupaten Pangkep.
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BAB IV

PEMBAHASAN

Obyek wisata di Kabupaten Pangkep sendiri terdapat 38 titik yang tersebar di

beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep, dengan berbagai jenis obyek

wisata seperti, Kawasan wisata kars, permandian, Gua prasejarah, wisata pulau dan

masih banyak yang lain. Berdasarkan hasil survey titik obyek wisata terdapat di

beberapa Kecamatan Pangkep seperti di bawah ini:

Gambar 1 Peta Lokasi Titikwisata

A. Wisata Alam

1. Kawasan Karst Belae
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Kampung Belae di Pangkep, Sulsel merupakan kawasan karst milik Taman

Nasional Bantimurung Bulusaraung. Tidak hanya tebing yang menjulang tinggi,

namun di sini banyak rekahan dan gua. Sungguh potensi wisata luar biasa.

Dari ratusan gua yang berada di Kampung Belae, Kecamatan Minasate'ne,

Kabupaten Pangkep, Sulsel, 50 di antaranya merupakan gua pra sejarah. Seperti

Leang Kasi, Leang Bulo Ribba, Leang Camming Kannang, Leang Pattennung,

Leang Lompoa, Leang Kajuara dan masih banyak lagi.

Wisata ini merupakan wisata khusus dimana di dalamnya hanya di minati

oleh orang tertentu dan sekelompok tertentu yang memiliki minat wisatadi area

karst seperti wisata pendidikan/penelitian, dan minat khusus bagi mereka yang

suka dengan wisata adventure yang mencoba menguji adrenalin mereka.

biasanya mereka berasal dari peneliti karst yang kebanyakan dari orangasing

atau wisatawan asing.

Something to do

Hal yang dapat dilakukan di kawasan tersebut yakni salah satunya mendaki

atau menulusuri gua-gua prasejarah yang ada di kawsan tersebut.

Something to see

Di kawsan ini kita disambut dengan hamparan kars yang indah dan

dilengkapi dengan gazebo-gazebo tempat peristirahatan dan hamparan

sawah yang dapat memanjakan mata bagi pengunjung yang datang ke lokasi

tersebut, Sedangkan di dalam gua pengunjung dapat melihat stalkatit yang

bersinar bagaikan permata yang indah.

Gambar 2
Pemandangan Karst Bellae

Sumber: Dokumentasi Pribadi
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Rekomendasi:

Pada kawasan ini membutuhkan tarikan wisatawan lebih atau kata lainialah

promosi kawasan agar wisatawan tidak berasal dari Kabupaten Pangkep dan

sekitarnya saja. Selain itu penambahan penanda arah juga sangat diperlukan

agar memudahkan wisatawan dalam menjangkau dan meneukan tiap-tiap

destinasi yang terdapat di Karst Bellae.

2. LeangTagari

Leang Tagari merupakan nama dari sebuah perkampungan di Kecamatan

Tondong Tallasa, adapun Leang berarti gua dan Tagari merupakan nama sebuah

desa yang dulunya bernama Bonto Manai, Adapun Leang Tagari berjarak kurang

lebih 25 kilometer bagian selatan kota kabupeten pangkep yang dapat dijangkau

dengan kendaraan umum ataupun priadi dengan jangka waktu sekitar 1,5 jam.

Adapun gua ini dijadikan objek wisata karena kebiasaan orang-orang dulu

yang sering menganyam tikar pandan (Tendro) di sebuah gua yang secara tidak

langsung menaikkan daya tarik dari gua ini.

Something todo

Kawasan ini memiliki air terjun dengan sungai yang dapat digunakan untuk

berkemah disekitarnya, selain di sekitar air terjun para pengunjung juga

dapat berkemah didalam gua. Selain berkemah kegiatan yang sangat

menarik yang dapat dilakukan adalah susur gua dan menikmati lukisan gua-

gua yang prasejarah yang tidak dimiliki oleh gua lainnya. Selain itu

stalagmit yang juga menjadi salah satu daya Tarik dikarenakan

pembentukannya yang alami yang kadang merupakan salah satu

pemandangan yang indah di dalam area gua.

Something to see

Selain lukisan prasejarah yang dapat dilihat, di lokasi ini juga terdapat

tempat pengamatan satwa (Kupu-kupu) yang membuat pengunjung bisa
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mempelajari jenis-jenis spesies kupu-kupu yang ada di Kabupaten

Pangkajene dan sekedar melihat Kawanan kupu-kupu di sekitar kawasan

gua.

Rekomendasi:

Gambar 3
Kontur lantai Leang Lonrong

Dokumentasi BP3 Makassar, 2011

Promisi kawasan merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan

pemerintah setempat, namun penyediaan aksesibilitas juga harus

diperhitungkan mengingat lokasi kawasan yang berjarak 25 km

3. Kalebbong Aloa

Goa Kallibong Aloa terletak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau

Kabupaten Pangkep, berjarak sekitar 32 kilometer dari ibukota Sulawesi Selatan,

Makassar. Lokasi dapat ditempuh tidak sampai 60 menit perjalanan dari bandara

Sultan Hasanuddin.

Kallibong Aloa merupakan salah satu goa terindah yang terdapat di

kawasan Karst Maros Pangkep. Perlu waktu sekitar dua jam mendaki, untuk

mencapai mulut goa yang berketinggian sekitar 300 meter. Namun lelahnya
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pendakian terbayar oleh pemandangan tower-tower karst yang menakjubkan

sesaat sebelum memasuki ke mulut goa.

Something to do

Hal yang dapat dilakukan di kawasan tersebut yakni sama dengan Kawasan

yang lain salah satunya mendaki atau menulusuri gua-gua prasejarah yang

ada di kawsan tersebut. Dengan membawa perlengkapan mendaki dimana

Panjang goa ini hampir 2 Km, dan lebarnya antara 300-400 meter.

Tanjakannya hampir 90 derajat. Kawasan ini termasuk dalam kawasan

Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (Babul)

Something to see

Pemandangan di dalam goa tidak kalah menarik, Anda dapat melihat batu

seperti orang yang sedang berdoa dan batu yang berbentuk seperti tempat

duduk pengantin. Stalagtit (ornamen yang mengarah turun) dan stalagmit

(ornamen yang mengarah ke atas) masih tumbuh dengan tetesan airnya

terlihat indah sekali. Di sejumlah sisi lain di dalam goa, terlihatornamen-

ornamen lain dan dinding goa yang dipenuhi dengan kilauan menyerupai

kristal-kristal kecil.

Gambar 4
Stalagmit gua alebbong Aloa
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Rekomendasi:

Penambahan sarana dan prasarana di kawasan ini merupakan salah satu

langkah yang harus dilakukan pemerintah agar dapat meningkatkan
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kunjungan wisatawan. Faktor yang diperhitungkan ialah wisatawan yang

masih anak-anak dan orang tua dikarenakan harus mendaki sekitar 2 jam.

4. Leang Lonrong

Masyarakat setempat menyebut kawasan ini dengan julukan leang lonrong,

atau gua berair, terletak di Desa panaikang, kec. minasa te’ne, yang berjarak

kurang lebih 12 kilometer bagian selatan kota kabupeten pangkep.

Sampai sekarang perbukitan Leang Lonrong terdapat mata air, yang sampai

sekarang ini dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber air bersih, dan untuk

kebutuhan rumah tangga maupun untuk mengairi areal persawahan di sekitarnya.

Kawasan wisata kabupaten pangkep khusunya kawasan Leang Lonrong

dengan potensi wisata yang dimilikinya ramai di kunjungi oleh wisatawan lokal

maupun mancanegara, hendakanya pemerintah kabupaten pangkep, atau pihak

yang terkait (dinas pariwisata pangkep) harus lebih memperhatiakan potensi

yang dimiliki oleh kawasan wisata leang lonrong.

Something to do

Kawasan ini dilengkapi dengan sungai yang sangat jernih dan sejuk dimana

pengunjung dapat berenang atau sekedar berendam untuk mengobati penat

dari perjalan menuju kawasan ini. Pengunjung juga dapat keliling untuk

sekedar melihat indahnya gua dan stalagmit yang ada di kawasan ini

Something to see

Di tempat tersebut para pengunjung dapat disuguhkan dengan kejernihan

dan kesegaran sumber mata air dan hiasan bebatuan stalagmit dan stalagtit,

kondisi alam yang begitu sejuk dan teduh dan aliran air dari dalam gua yang

membentuk sungai menjadi musik alami tersendiri yang membawa pesan

ketentraman. menjelang senja, pengunjung dapat melihat beberapa ekor

Tarsius (Tarsius fuscus) biasa berkeliaran di celah bebatuan.
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Gambar 5
Sumber Mata Air Leang Lonrong

Gambar 6
Aliran Air Leang Lonrong

Rekomendasi:

Kawasan ini telah memiliki nama yang cukup terkenal untuk kawasan

wisata di daerah Kabupaten Pangkep. Rekomendasi kawasan ialah

menghidupkan kawasan sekitar dengan menigkatkan daya ekonomi warga.

Adapun salah satu cara ialah pengadaan jualan cindera mata atau makanan

ringan disekitar kawasan Leang Lonrong.

5. Dewi Lamsang (Desa Wisata Alam Patalassang)

Dewi Lamsiang terletak di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Minasatene.

Potensi yang dimiliki oleh kawasan ini sangat luar biasa, segala potensi yang ada

di dalamnya akan membuat mata dunia terperangah akan buaian keindahannya.

Terletak di ujung selatan Kelurahan Kalabbirang, dalam wilayah

administratif Kecamatan Minastae’ne, Kabupaten Pangkep. Di pinggir gugusan

karst kawasan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, di sanalah Sang

Dewi Lamsang berada, menanti para penikmat keindahan alam untuk datang

melihat pesonanya.

Ada empat destinasi pokok yang ditawarkan di lokasi ini, selain

pemandangan kawasan karst tentunya, yaitu Ulu urea Pajjennekang, Pattalassang

Pabbarakkang, Leang Surukang dan Pattokonna Simbolenna.
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Something to do

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan pengunjung di kawasan ini adalah

atraksi wisata susur goa yang menjadi daya tarik di Dewi Lamsang. Leang

Surukang adalah salah satu destinasi goa andalan, di Ulu Urea sendiri juga

terdapat beberapa goa yang termasuk aman untuk dijelajahi oleh para

pemula karena tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi. Sedangkan sungai

kecil yang berada depan Ulu Erea sendiri dapat dijadikan sebagai tempat

permandian atau tempat berendam yang menyegerkan badan.

Leang Surukang sendiri adalah obyek wisata yang dapat digunakan sebagai

sarana mendaki gunung, dimana pengunjung dapat menelusuri gunung

Leang Surukang sendiri dengan bantuan tangga yang telah tersedia untuk

memudahkan pengunjung untuk dapat berpindah dari lantai dasar gunung ke

lantai berikutnya.

Something to see

Di kawasan ini pengunjung dapat dimanjakan dengan hamparan

pemandangan sawah yang hiaju dan kars-kars yang tinggi dan menjulang ke

langit bagaikan surga yang hilang, dimana dapat dilihat dari lantai dua gua

Leang Surukang.

Gambar7
Kawasan Wisata Dewi Lamsang
sumber: DokumentasiPribadi
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Rekomendasi:

Kawasan ini merupakan salah satu potensi wisata yang dapat dikatakan

lengkap, dikarenkan empat destinasi yang dimilikinya. Promosi kawasan

dan perbaikan sarana dan prasarana adalah langkah yang harusnya

dilakukan pemerintah terkait, agar dapat menarik wisatawan yang lebih

banyak.

6. Pemandian alam Barruttungan

Baruttung merupakan lokasi permandian alam yang terletak di Dusun

Paranglombasang, Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten

Pangkep. Lokasinya terbilang jauh karena berada di wilayah pegunungan. Tak

mudah mencapainya. Setidaknya butuh waktu kurang lebih sejam perjalanan dari

Pangkajene, ibu kota Kabupaten Pangkep, menuju ke objek wisata alam ini.

Something to do

Air terjun yang ada pada kawasan ini dapat digunakan pengunjung untuk

menikmati segarnya air pegunungan dengan berendam di aliran air terjun

yang terdapat disana.

Something to see

Hal yang uni yang dapat dilihat di awasan wisata alam ini yani rumah yang

bertempat di gugusan karts, pemukiman ini dibuat oleh seorang warga yang

bernama hamdan , bak istana kecil di hamparan sawah , rumah ini berdiri

kokoh dan anggun, dengan proses pembuatan yang hanya menggunakan

pahat dan pemanasan , rumah ini secara perlahan dibangunnya mulai dari 7

tahun silam.
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Gambar 8
Air Terjun Barruntungan

Gambar 9
Permandian Alam Barruntungan

Rekomendasi:

Meningat jarak dan kondisi akses yang dilewati untuk sampai ke kawasan

wisata ini, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana khususnya

tranportasi dan perbaikan akses jalan

7. Desa Wisata Tompobulu

Desa Tompobulu berada di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep,

jaraknya sekitar 17 km dari jalan poros Makassar - Pangkep. Desa Tompobulu

dapat dicapai dengan kendaraan mobil atau motor dari Kota Makassar sekitar

tiga jam. Desa ini terkenal dengan keindahan alamnya yang masih alami dengan

suasana alam yang sejuk. Karena berada pada ketinggian ± 950 meter dari

permukaan laut, membuat hawa yang membalut wilayah ini antara 20 hingga 30

derajat celsius, sangat sejuk dan menyegarkan.

Something to do

Bagi para pendaki, desa ini adalah surga. Hamparan arena outbond alami

siap menantang adrenalin para penikmatnya. Desa ini merupakan titik awal

pendakian menuju puncak Gunung Bulusaraung yang dimulai sekitar 2
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kilometer dengan medan yang tidak terlalu sulit. Selain itu, di sepanjang

jalan wilayah ini, banyak dijumpai rumah peristirahatan atau lazimdisebut

gazebo. Gazebo ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat peristirahaan

sementara.

Something to see

Salah satu hal yang paling menarik saat berada di wilayah desa wisata ini

adalah pemandangan alam Kars di sepanjang perjalan dan bunyi serangga

khas hutan akan terus mengalun menemani perjalanan pengunjung. Apabila

beruntung pengunjung juga dapat menjumpai satwa-satwa seperti Tarsiuz,

Kera Hitam, Kupu-Kupu dan masih banyak hewan yang lain.

Rekomendasi:

Kawasan yang merupakan titik awal para pendaki menuju Gunung

Bulusaraung ini memerlukan penambahan saran dan prasarana pendukung

dalam menunjang intensitas para pendaki atau wisatawan. Adapun

penambahan penanda jalan atau signade juga salah satu hal yang harus

dilakukan.

8. Desa Wisata Tana Rajae

Tanarajae adalah desa nelayan di pesisir Kabupaten Pangkep. Jaraknya

sekitar 15 kilometer dari kota Pangkep dan masuk dalam wilayah Kecamatan

Labbakkang. Menelusuri desa Tanarajae menjadi pengalaman menarik dengan

segala potensi dan keunikan yang dimilikinya. Dengan infrastruktur jalan yang

cukup baik kita akan disuguhi pemandangan ratusan hektare areal tambak ikan

bandeng dan udang disisi kiri-kanan jalan. Desa Tanarajae merupakan salah satu

destinasi ekowisata yang berbasis marine (perikanan dan kelautan) berupa

potensi dan pemadangan alam yang begitu hidup, real dan khas di tengah-tengah

masyarakat kabupaten Pangkep yang bermukim di daerah pesisir.
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Something to do

Para wisatawan bisa berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari penduduk

dengan cara menghabiskan beberapa hari di desa ini. Beberapa rumah

panggung milik penduduk yang disediakan sebagai penginapan.

Something to see

Di lokasi ini pengunjung bisa menyaksikan deretan indah tanaman

mangrove, berbagai burung bangau/belibis, perkampungan penduduk serta

alat penangkapan ikan, nelayan yang sementara memancing, dan

pemandangan lainnya.

Gambar 10
Kawasan Tambak

Rekomendasi:

Pada kawasan ini memerlukan promosi atau tarikan lebih untuk menarik

wisatwan lokal dan luar pulau Sulawesi. Mengingat kawasan ini telah
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memiliki sarana pendukung yang cukup baik, seperti halnya kondisi jalan

yang telah dapat dikatakan cukup baik.

9. Leang Macinna

Leang Macinna masuk dalam wilayah administrasi Kampung Macinna,

Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro. Aksebilitas menuju situs relatif mudah

dengan jarak sekitar 400 meter dari jalan poros Mangilu dengan kondisi jalan

yang datar melalui jalan setapak. Terdapat sungai bawah tanah yang bila musim

hujan airnya mengalir deras. Sungai bawah tanah ini megalir dari dalambatu

karst di bawah gua.

Something to see

Hal yang dapat dilihat di lokasi ini adalah Di langit-langit gua nampak

stalaktit yang beberapa diantaranya masih dialiri air. Di bagian depan gua

terdapat beberapa bongkah batu besar. Stalagmit juga terdapat di bagian

depan gua, dimana di gua ini juga ditemukan beberapa artefak artefak batu,

fragmen gerabah dan keramik asing yang ditemukan di mulut gua bagian

kiri.

Gambar11
Gugusan bukit, dimana terdapat LeangMacinna

(kiri) dan sungai di depan mulut gua(kanan)
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Rekomendasi

Penambahan fasilitas sarana dan prasarana di sekitar lokasi wisata dapat

menunjang obyek wisata lebih diminati oleh para pengunjung, kemudian

perbaikan asebilitas ke lokasi di perbaiki, dan Penanda lokasi ditambahkan

atau diperjelas agar lebih muda di akses.

10. Leang Biring Ere 1

Di lokasi ini ditemukan dua gua yang mengandung tinggalan arkeologis.

Selanjutnya disebut sebagai Leang Biring Ere 1 dan Leang Biring Ere 2. Kedua

lokasi situs ini masuk dalam wilayah administrasi Kampung Biringere, Desa

Biringere, Kecamatan Bungoro serta berada di gugusan bukit Bulu Biringere.

Aksebilitas menuju situs ini relatif mudah karena kondisi jalan yang dilalui

relatif datar melalui jalan kebun masyarakat.

Somethingto see

Tinggalan arkeologi pada gua ini berupa cangkang moluska yang ditemukan

tersebar dipelataran gua. Cangkang moluska diidentifikasi dari klas

gastropoda dan pelecypoda.

Gambar 12
Gugusan bukit dimana terdapat Leang Bingere
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Rekomendasi

Penambahan fasilitas sarana dan prasarana di sekitar lokasi wisata dapat

menunjang obyek wisata lebih diminati oleh para pengunjung, kemudian

perbaikan asebilitas ke lokasi di perbaiki, dan Penanda lokasi ditambahkan

atau diperjelas agar lebih muda di akses.

11.Leang Biring Ere 2

Untuk lokasi wisata yang satu ini letaknya tidak jauh dari lokasi Leang Biring

Ere 1, Dimana untuk menjangkau mulut gua ini, kita harus memanjat tebing

bukit dengan ketinggian sekitar 25 meter di atas permukaan tanah.

Something to see

Tinggalan arkeologi berupa lukisan dinding berjumlah 6 buah berbentuk cap

tangan berwarna merah. Lukisan ini ditemukan pada bagian dalam dinding

gua. Beberapa lukisan cap tangan tersebut ada yang digambar hingga bagian

lengan. Selain itu ditemukan pula cangkang moluska yang tersebar di lantai

gua.

Gambar 13
Gambar lukisan tapak tangan di dinding gua, dan Tampak dari luar leang

Biring Ere 2
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Rekomendasi

Penambahan fasilitas sarana dan prasarana di sekitar lokasi wisata dapat

menunjang obyek wisata lebih diminati oleh para pengunjung, kemudian

perbaikan asebilitas ke lokasi di perbaiki, dan Penanda lokasi ditambahkan

atau diperjelas agar lebih muda di akses.

12. Leang Nippong

Leang Nippong masuk dalam wilayah administrasi Kampung Gatta-

Gattareng, Desa Taraweang, Kecamatan Bungoro. Aksebilitas menujusitus ini

relatif mudah dengan melewati pematang sawah dan menyeberangi tanggul

irigasi berjarak sekitar 280 meter dari jalan raya.

Something to see

Hal yang menarik pada leang ini terdapat lukisan di dinding, cangkang

moluska, fragmen gerabah, fragmen keramik, artefak batu, fragmen tulang

dan gigi, fragmen kaca, sisa-sisa karat besi, dan sisa arang. Lukisan dinding

yang ditemukan berupa lukisan cap tangan sebanyak 13 buah yang

ditemukan di dinding dan langit-langit gua ruang II serta 1 buah sketsa

menyerupai kura-kura di lokasi yang sama. Secara keseluruhan lukisan

dinding berwarna merah dengan kondisi lukisan setengah utuh dan rusak.

Sejarah Leang Nippon

Gua dinamai oleh masyarakat sekitar dengan nama Leang Nippong karena

pernah dijadikan tempat persembunyian sementara masyarakat dari tentara

Nippong/Jepang). Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan bapak Tagilin

(80 tahun) dan isterinya Dg. Kana (75 tahun) bahwa mereka pernah tinggal di

dalam ruang gua Nippong (Laporan Ekskavasi Penyelamatan Gua Nippong

Kabupaten Pangkep 2006).
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Gambar 14
Aksebilitas menuju situs Leang Nippongg, tampak rimbunan pohon bambu

yang menutupi mulut gua yang dilingkari merah, dan Mulut guaLeang
Nippong; lukisan tapak tangan

Rekomendasi

Penambahan fasilitas sarana dan prasarana di sekitar lokasi wisata dapat

menunjang obyek wisata lebih diminati oleh para pengunjung, kemudian

perbaikan asebilitas ke lokasi di perbaiki, dan Penanda lokasi ditambahkan

atau diperjelas agar lebih muda di akses.
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13. LeangPising-Pising

Leang Tagari masuk ke dalam wilayah administrasi Kampung Tagari, Desa

Lanne, Kecamatan Tondong Tallasa. Akses menuju leang Tagari ini sedikit sulit

karena melalui jalan kebun penduduk dan beberapa bagian melewati bagian atas

batu karang yang tajam serta kemiringan sedang hingga sulit sejauh 600 meter

dari pinggir aspal jalan Kampung Tagari ke arah timur laut.

Something to do

Para wisatawan bisa istirahat dari lelahnya perjalanan di gazebo yang telah

dibangun pemda Pangkep untuk fasilitas pariwisata.

Something to see

Pada leang ini terdapat lukisan dinding berupa lukisan orang (dalam posisi

kangkang) berwarna merah dan hitam, fauna (ayam) berwarna merah,

geometris (oval dan sulur) berwarna merah dan hitam, serta gambar yang

tidak dapat teridentifikasi. Lukisan terdiri atas panel dan satuan, dengan dua

jenis warna yakni merah dan hitam. Keadaan gambar utuh, setengah utuh,

dan rusak.

Gambar15
Gazebo yang tersedia dan Lukisan didinding

Rekomendasi

Penambahan fasilitas sarana dan prasarana di sekitar lokasi wisata dapat

menunjang obyek wisata lebih diminati oleh para pengunjung, kemudian
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perbaikan asebilitas ke lokasi di perbaiki, dan Penanda lokasi ditambahkan

atau diperjelas agar lebih muda di akses.

14. Leang Pakkataliu

Secara administratif gua ini berada dalam wilayah administrasi Kampung

Pakkataliu, Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci. Akses menuju guabisa

dijangkau dengan menggunakan kendaraan bermotor, kemudian dilanjutkan

dengan berjalan kaki sejauh 700 meter lebih ke arah utara melewati perkebunan

penduduk.

Something to see

Di lokasi ini pengunjung dapat melihat lukisa dinding yang ditemukan

berupa gambar telapak tangan yang dibuat dengan teknik semprot sambil

menempelkan tangan ke panel gambar (negatif). Posisi gambar cap tangan

ada yang tegak, miring, ke bawah dan bahkan ada beberapa lukisan nampak

berhimpitan. Terdapat gambar yang tercetak hingga lengan pada langit-

langit gua. Warna merah menjadi warna utama yang digunakan dalam

pembuatan gambar.

Gambar16
Cap telapak tangan dan cap tangan pada dindinggua
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Something to do

Kondisi alam disekitar situs masih asli dan adanya potensi sungai yang

dibeberapa bagiannya memiliki air terjun mini dengan ketinggian sekitar 4

meter dan bagian bawahnya memiliki kolam, dimana pengunjung dapat

sekedar merendam kaki, atupun sekedar menikmati sejuknya air terjun.

Rekomendasi

Penambahan fasilitas sarana dan prasarana di sekitar lokasi wisata dapat

menunjang obyek wisata lebih diminati oleh para pengunjung, kemudian

perbaikan asebilitas ke lokasi di perbaiki, dan Penanda lokasi ditambahkan

atau diperjelas agar lebih muda di akses.

15. Leang Alla Masigi

Leang Alla Masigi masuk dalam wilayah Kampung Batu Napara, Kelurahan

Balocci Baru, Kecamatan Balocci. Aksebilitas menuju gua relatif sulit karena

melewati pematang sawah sekitar 500 meter mengarah ke timur laut dari

kampung Batu Napara. Kemudian mendaki melewati jalan kebun penduduk

sejauh 600 meter dengan menyisir lereng Bulu Balange dengan kemiringan 30-

50°, Alla dalam bahasa Makassar berarti diantara atau ditengah atau diapit

(dalam bahasa Bugis disebutElle) sedagmasigiberarti masjid.

Somethingto see

Tinggalan arkeologi yang ditemukan di situs ini, berupa lukisan dinding

yang terdapat pada dinding gua di sisi kanan dan kiri gua, Secara

keseluruhan lukisan tersebut berwarna merah. Pada dinding sisi kiri gua

ditemukan 2 buah lukisan cap tangan yang dibuat dengan tehnik semprot

(negatif) dalam kondisi yang masih utuh. Pada dinding sisi kanan gua

ditemukan lukisan cap tangan sebanyak 2 buah dalam kondisi yang masih

utuh serta dibuat dengan tehnik semprot (negatif). Lukisan kepala anoa 1

buah yang dibuat dengan tehnik lukis (positif) dan menyilang dengan
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lukisan ikan. Lukisan menyerupai ikan sebanyak 3 buah, lukisan

menyerupai burung 1 buah, dan beberapa goresan-goresan serta garis yang

tidak dapat diidentifikasi bentuknya.

Gambar17
salah satu lukisan cap tangan; kanan lukisan menyerupai kepala anoa, ikan dan burung

Rekomendasi

Penambahan fasilitas sarana dan prasarana di sekitar lokasi wisata dapat

menunjang obyek wisata lebih diminati oleh para pengunjung, kemudian

perbaikan asebilitas ke lokasi di perbaiki, dan Penanda lokasi ditambahkan

atau diperjelas agar lebih muda di akses.

16. LeangBatta-Battae

Leang Batta-Battae dalam database BP3 Makassar sebelumnya bernama

Leang Muallah, namun masyarakat di sekitar situs lebih mengenal dengan nama

Batta-Battae.Tim kemudian sepakat memakai nama Batta-Battae dengan

pertimbangan nama ini lebih dikenal oleh masyarakat sekitar, sehingga orang

yang ingin berkunjung—baik untuk penelitian maupun berwisata budaya—dapat

memperoleh informasi keletakan dengan cepat. Situs ini masuk dalam wilayah

administrasi Kampung Betta-Bettae, Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan

Balocci.
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Something to see

Pengunjung yang dating ke lokasi ini dapat melihat arkeologi yang

ditemukan di situs ini berupa lukisan dinding. Lukisan telapak tangan

berwarna merah hitam dan merah muda (cenderung orange) yang dibuat

dengan tehnik semprot (negatif) ada yang ditemukan pada dinding dekat

mulut gua sisi kanan dan ada pula yang ditemukan di ceruk sisi kiri bagian

luar gua. Posisi tangan vertikal dan horizontal berjumlah 10 dengan kondisi

sebagian besar masih utuh. Dinding sisi kanan gua juga ditemukan garis-

gari berwarna merah yang menyerupai petak-petak sawah. Lukisan

menyerupai ikan dalam posisi vertikal berwarna merah juga ditemukan pada

dinding ini sebanyak 2 buah. Disampinganya sebuah gambar berwarna

merah dan dihimpit garis berwarna hitam yang tidak dapat lagi diidentifikasi

bentuknya karena bagian atasnya telah mengelupas. Masih dalam bidang

yang sama juga ditemukan garis berwarna hitam yang saling menyilang

dengan ketebalan garis yang berbeda, bahkan ada dua garis seperti diarsir.

Garis-garis hitam juga ditemukan di tengah-tengah lukisan cap tangan yang

berwarna merah muda (cenderung orange).

Gambar 18
Lukisan cap tangan lukisan menyerupai ikan lukisan menyerupai petak-petak sawah
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Rekomendasi

Penambahan fasilitas sarana dan prasarana di sekitar lokasi wisata dapat

menunjang obyek wisata lebih diminati oleh para pengunjung, kemudian

perbaikan asebilitas ke lokasi di perbaiki, dan Penanda lokasi ditambahkan

atau diperjelas agar lebih muda di akses.

17. Leang Bulu Sumi

Gua ini berada di bagian lereng gugusan bukit Bulu Bitta. Aksebilitas menuju

gua ini relatif mudah karena telah dibuatkan jalan setapak bertrap darisemen

hingga mulut gua. Dari jalan setapak menuju gua Sumpang Bita—setelah

melewati kolam—belok kiri sejauh 60 meter. Berjarak sekitar 161 meter kearah

tenggara (139°) dari gua Sumpang Bita.

Something to see

Gambar19
Mulut Gua Leang BuluSumi

Di gua ini terdapat arkeologi yang ditemukan berupa lukisan dinding,

artefak batu, fragmen gerabah dan cangkang moluska. Lukisan dinding

berupa cap tangan berjumlah 2 buah ditemukan pada dinding gua.

Keseluruhan lukisan berwarna merah yang dibuat dengan tehnik cetak

semprot.
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Gambar20
. Lukisan tapak tangan di Leang BuluSumi

Sejarah Leang Bulu Sumi

Dari penggalian di gua ini menyebutkan bahwa Leang Bulusumi telah

diokupasi sejak 5000 sampai 1000 tahun sebelum Masehi atau berasal dari masa

mesolitik. Selain itu juga disimpulkan bahwa Leang Bulu Sumi berfungsi

sebagai tempat kegiatan sehari-hari memproduksi alat berburu, tempat

mengumpulkan makanan dan juga sebagai tempat spiritual dengan berdasar pada

temuan seperti cangkang moluska yang diidentifikasi sebagi sisa-sisa makanan,

fragmen gerabah dan artefak batu. Selain institusi pemerintah, gua inijuga

pernah menjadi lokasi penelitian mahasiswa arkeologi Universitas Hasanuddin

untuk kepentingan penulisan skripsi. Tercatat nama seperti Nasruddin (1986)

yang menulis Leang Bulu Sumi dan Leang Sumpang Bita sebagai situs

arkeologi. Dia menemukan tinggalan arkeologi di gua ini berupa alat batu,

kereweng (gerabah), sampah dapur, tulang-tulang binatang, dan lukisan dinding

4 buah. Kemudian Rahmawati Patau (1992) yang menulis sebaran Maros Point

di Sulawesi Selatan juga menjadikan gua ini sebagai salah satu lokasi

penelitiannya. Penelitian untuk mengungkap tipe gua hunian dan sebagai tema

penelitian, dilakukan oleh Nur Mulyadi pada tahun 1993.
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Rekomendasi

Penambahan fasilitas sarana dan prasarana di sekitar lokasi wisata dapat

menunjang obyek wisata lebih diminati oleh para pengunjung, kemudian

perbaikan asebilitas ke lokasi di perbaiki, dan Penanda lokasi ditambahkan

atau diperjelas agar lebih muda di akses.

18. Leang SumpangBita

Leang Sumpang Bita berada di Kompleks Taman Prasejarah Sumpang Bita

yang berada dalam wilayah Kampung Sumpang Bita, Kelurahan Balocci Baru,

Kecamatan Balocci. Di dalam kompleks ini terdapat 2 buah situs gua prasejarah,

yaitu Leang Sumpang Bita dan Leang Bulu Sumi. Kompleks ini—termasuk

kedua gua—berada dibagian gugusan bukit Bulu Bitta. Situs ini telah ditetapkan

menjadi situs cagar budaya oleh menteri melalui surat keputusan bernomor :

158/M/1998, tanggal 1 Juli 1998 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A. Lahan di Taman Prasejarah Sumpang Bita

juga telah dibebaskan dan memiliki sertifikat sebagai tanah negaraseluas

225.203 m2.

Aksebilitas menuju kompleks ini relatif mudah dengan kendaraan jenis

apapun dapat sampai ke lokasi. Lokasi situs dan sekitarnya telah dikelola dan

dimanfaatkan sebagai taman purbakala untuk kepentingan pariwisata yang biasa

disebut Taman Prasejarah Sumpang Bita. Untuk melengkapinya sebagai sebuah

kawasan wisata dengan konsep museum situs dan lapangan, disiapkan sarana

dan prasarana seperti pintu gerbang dengan pos jaga yang juga berfungsisebagai

loket tiket pengunjung. Jalan-jalan di dalam lokasi gua telah dibuat dari semen

dan paving blok serta taman-tamannya ditata dan ditanami bunga dan tumbuhan

pendukung keindahan kompleks. Sebuah rumah informasi sebagai tempat

menyajikan informasi situs bagi pengunjung didirikan, berhadapan dengan

sebuah kolam air dalam bentuk lingkaran. Arsitektur rumah informasi ini sesuai
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dengan arsitektur lokal yaitu Bugis-Makassar berbentuk rumah panggung yang

juga telah dilengkapi dengan sarana toilet. Jalan setapak dari semen juga dibuat

hingga depan masing-masing mulut gua dalam bentuk trap mengikuti kontur.

Dibeberapa tempat juga telah disediakan tempat singgah (gazebo) bagi

pengunjung. Bagian pertengahan antara gua dan tangga pertama dibuat beberapa

kolam penampungan air dan toilet yang sumber airnya berasal dari dalam karst.

Air ini pula yang digunakan pada sarana toilet di sekitar rumah informasi. Sarana

informasi seperti papan nama, papan informasi, papan larangan, dan papan

apresiasi situs juga telah tersedia di kompleks ini.

Something to see

Tinggalan arkeologi yang ditemukan berupa lukisan dinding, artefak batu,

cangkang moluska, fragmen gerabah, serta fragmen tulang dan gigi. Lukisan

dinding berbentuk cap tangan dalam berbagai ukuran, cap kaki anak-anak,

gambar menyerupai babi rusa dalam berbagai ukuran serta sebuah lukisan

menyerupai perahu. Keseluruhan lukisan tersebut berwarna merah dan

sebagian besar ditemukan pada dinding sisi kiri gua. Sementara temuan

seperti artefak batu ditemukan tersebar di permukaan lantai gua.

Gambar21
. Lukisan dinding berupa cap tangan, menyerupai babi rusa dan perahu yang

ditemukan di dinding gua
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Gambar22
Lukisan berupa tapak kaki yang terdapat diLeang

SumpangBita

19. Leang Lamperangang

Dalam database BP3 Makassar situs ini bernama Lampe Rajang, namun telah

diganti namanya menjadi Lamperangang karena nama ini lebih dikenal

masyarakat sekitar. Berada dalam wilayah administrasi Kampung

Lamperangang, Kelurahan Kabba, Kecamatan Minasatene. Aksebilitasmenuju

pelataran gua ini relatif mudah dengan melewati pematang tambak dari jalan

raya. Namun bila ingin menjangkau mulut gua yang berada di tebing, harus

melakukan pemanjatan vertikal setinggi 4 meter lebih menggunakan bambu

sebagai alat bantu.

Gambar23
Gugusan bukit yang pada tebingnya terdapat LeangLamperangang
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Something to see

Yang dapat di jumpai atau dilihat pengunjung di lokasi yaitu arkeologi

berupa indikasi lukisan dinding berwarna merah yang dibuat dengan cara

dilukis (positif). Bentuk lukisan sudah tidak dapat diidentifikasi lagi karena

kondisinya yang rusak parah akibat pengelupasan. Ditemukan setidaknya 7

buah lukisan yang berada dalam sebuah panel dinding memanjang pada

ketinggian sekitar 1 sampai 2 meter di atas lantai gua.

Rekomendasi

Gambar24
temuan lukisan dinding yang bentuknya sudah tidakdapat

diidentifikasilagi

Penambahan fasilitas sarana dan prasarana di sekitar lokasi wisata dapat

menunjang obyek wisata lebih diminati oleh para pengunjung, kemudian

perbaikan asebilitas ke lokasi di perbaiki, dan Penanda lokasi ditambahkan

atau diperjelas agar lebih muda di akses.

20. Ulu Tedong

Leang Ulu Tedong masuk dalam wilayah administrasi kampung

Lamperangang kelurahan Kabba, kecamatan Minasatene. Berjarak sekitar 180

meter ke arah barat laut dari gua Lamperangang dan masih berada dalam satu

gugusan bukit. Aksebilitas menuju pelataran gua relatif mudah dengan melewati

pematang tambak dari jalan raya kampung Lamperangang. Namun untuk
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menjangkau mulut gua melalui pemanjatan vertikal pada tebing bukit setinggi 30

meter lebih.

Something to see

Di lokasi ini terdapat Lukisan dinding ditemukan pada panel dinding sisi

kiri dan kanan gua bagian dalam serta pilar di bagian tengah gua pada

ketinggian sekitar 1 hingga 2 meter di atas lantai. Lukisan tersebut

keseluruhan berwarna merah yang dibuat dengan cara dilukis (positif) pada

permukaan dinding. Bentuk lukisan yang masih bisa diidentifikasi antara

lain bentuk yang menyerupai penyu sebanyak 2 buah, bentuk

anthropomorphis (perpaduan bentuk manusia dan fauna) sebanyak 8 buah,

kalajengking sebanyak 1 buah, serta bentuk yang menyerupai ikan sebanyak

2 buah. Nampaknya panel lukisan ini lebih luas dari yang nampak saat ini.

Karena terlihat beberapa lukisan itu masih memiliki sambungan ke bidang

yang lain. Namun bidang tersebut telah terkelupas yang mengakibatkan

lukisan di atasnya juga ikut hilang. Pada lantai dua tidak ditemukan adanya

indikasi adanya lukisan dinding serta gejala arkeologis lainnya.

Gambar25
lukisan penyu, tengah:lukisan
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anthropomorphis, kiri: lukisanikan
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Rekomendasi

Penambahan fasilitas sarana dan prasarana di sekitar lokasi wisata dapat

menunjang obyek wisata lebih diminati oleh para pengunjung, kemudian

perbaikan asebilitas ke lokasi di perbaiki, dan Penanda lokasi ditambahkan

atau diperjelas agar lebih muda di akses.

21. Leang Pa'bujang-Bujangang

Leang Pa'bujang-bujangang masuk dalam wilayah administrasi kampung

Kayumate, desa Borimasunggu, kecamatan Labakkang, kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan. Berada tepat dikaki bukit Bulu Pa’bujang-bujangang. Bukit ini

berbentuk bukit tunggal yang dikelilingi persawahan dan pemukiman penduduk.

Pa’bujang-bujangangberasal dari bahasa Makassar yang berarti tempat berjudi.

Konon gua ini disebut pa’bujang-bujangang oleh masyarakat setempat karena

sering digunakan orang dulu sebagai tempat berjudi. Aksebilitas menuju gua

relatif mudah karena berada tepat di pinggir persawahan dan perkampungan

penduduk.

Something to do

Para wisatawan bisa berinteraksi di kawasan ini, pengunjung pun dapat

mengambil gambar di dalam gua pra sejarah dan melihat stalakmit dan

stalakmit yang ada di dalam goa, serta pemandangan yang ada di sekeliling

goa.

Something to see

Gua ini berada di kaki bukit tunggal karst yang dikelilingi oleh persawahan

dan pemukiman penduduk di sisi utara bukit. Didepan, samping kiri dan

kanan gua ditumbuhi pohon pisang, bambu, tumbuhan perdu dan merambat

serta semak belukar. Mulut gua sebagian besar tertutupi oleh pohon pisang

dan bambu. Tinggalan arkeologi yang ditemukan berupa lukisan dinding,

cangkang moluska, fragmen gerabah, stoneware, porselin, fragmen tulang
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dan gigi hewan. Lukisan berjumlah 2 buah ditemukan dilangit-langit

cerukan dinding gua dengan kondisi lukisan telah terkupas dan pudar

sehingga sangat sulit di identifikasi. Lukisan tersebut dapat disentuh karena

terdapat lantai dari ornamen gua yang tingginya dari lantai dasar 4 m. Jarak

lukisan dari lantai hanya 30 cm sampai 40 cm. Kedua lukisan berupa garis

dan berbentuk oval dan berwarna merah.

Gambar26
Mulut gua (kiri) dan salah satu lukisan gua yang terdapat di LeangPa’bujang-

Bujangang (kanan) (Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

Rekomendasi

Penambahan fasilitas sarana dan prasarana di sekitar lokasi wisata dapat

menunjang obyek wisata lebih diminati oleh para pengunjung, kemudian

perbaikan asebilitas ke lokasi di perbaiki, dan Penanda lokasi ditambahkan

atau diperjelas agar lebih muda di akses.
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22. LeangParewe

Leang Parewe masuk dalam wilayah administrasi Kampung Turunga, Desa

Borimasunggu, Kecamatan Labakkang. Terletak di tebing bukit Bulu Parewe.

Aksebilitas menuju gua relative mudah. Dari jalan raya dilanjutkan berjalan

melewati pematang sawah dan tambak hingga kaki bukit. Untuk menjangkau

mulut gua, dilakukan dengan pemanjatan tebing karst setinggi kurang lebih 40

meter. Kemiringan tebing berkisar antara 80-90°. Bagiandepanpelataran gua

berhadapan langsung dengan tambak. Lingkungan sekitar gua memang menjadi

area tambak masyarakat, beberapa lokasi nampak diselingi dengan persawahan.

Di pelataran gua ditumbuhi pohon pisang, pohon jati dan dipenuhi semak blukar.

Di mulut gua banyak ditumbuhi semak belukar begitu pula disisi kiri dan sisi

kanangua.

Gambar27
Panorama di depan mulut gua Leang Parewe berupa tambak ikanBolu

Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di dalam gua, di permukaan lantai gua

tersebut terkonsentrasi kerikil dan kerakal batu gamping. Di ruang kedua

gua memiliki ukuran lebar 7 meter, tinggi 8 meter dan kedalaman 20 meter.

Terdapat lorong-lorong sempit yang menuju sebuah ruangan yang lebih luas
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dengan kondisi cahaya temaram. Tim tidak sempat menelusuri hinggal

keruangan ini, namun daricelah tersebut terlihat cahaya dari ujung ruangan

yang menurut informasi masyarakat dapat tembus hingga tebing dibalik

bukit Bulu Parewe sisi barat. Permukaan lantai gua sebagian besar

tampaknya telah runtuh. Terlihat dengan adanya patahan dari ornamen gua

di lantai gua tersebut.

.

Gambar.28
Kondisi lantai gua di Leang Parewe (Dokumentasi BP3 Makassar, 2011)

Something to see

Tinggalan arkeologi yang ditemukan berupa lukisan dinding dan fragmen

gerabah. Lukisan dinding sebagian besar berada pada dinding sisi kiri gua

yang terdiri dari beberapa panel. Terdapat sekitar 26 lukisan cap tangan

yang masih utuh dan 17 yang telah mengalami kerusakan. Beberapa di

antaranya juga memiliki jari yang runcing. Terdapat sebuah lukisan tangan

tampak memiliki lengan. Pada dinding yang lebih dekat dengan pintu masuk

juga ditemukan 1 buah lukisan hewan. Kondisi lukisan sebagian mulai

terkupas dan pudar. Fragmen gerabah ditemukan di pelataran gua/ kaki

bukit Bulu Parewe dalam kondisi tersebar.
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Gambar.29
Bagian dinding gua yang menjadi media penempatan lukisan dinding (kanan), lukisancap

tangan dengan beragam sikap serta ujung yang runcing dan normal (foto kiri) (Dokumentasi

23. Leang Lasitae

Leang Lasitae masuk dalam wilayah administrasi Kampung Kayumate, Desa

Borimasunggu, Kecamatan Labakkang. Gua ini berada tepat di kaki bukit Bulu

Lasitae. Lasitae menurut informasi masyarakat berarti uang (bahasaBugis

Kuno). Konon gua ini dulunya sering dijadikan tempat berjudi dengan uang

sebagai taruhannya. Akhirnya oleh masyarakat sendiri gua ini kemudian dikenal

dengan nama Lasitae. Aksebilitas menuju gua relatif mudah. Dari masjid

kampung Kayumate dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati pematang sawah

dan tambak hingga tiba di depan mulut gua

Gambar30
Mulut gua Leang Lasitae (DokumentasiBP3

Makassar,2011)
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Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini yang mana berbentuk

horizontal dengan tipe memanjang yang terdiri atas rongga-rongga yang

terbentuk akibat proses karstifikasi dan termasuk dalam kategori gua kekar

lembaran dimana titik tertinggi langit-langit gua adalah 211 cm. Mulut gua

menghadapa ke arah barat dan berada di ketinggian 490 cm dari dataran

dimana pencapaian ke arah mulut gua melalui bongkahan-bongkahan batu

berukuran besar.

Something to see

Para wisatawan dapat melihat lukisan dinding dan cangkang moluska.

Lukisan dinding menyerupai ikan berjumlah 5 buah ditemukan dilangit-

langit cerukan bagian dalam dan luar gua. Kondisi gambar saat ini beberapa

diantaranya sudah mulai rusak. Serta sebuah gambar menyerupai perahu.

Cangkang moluska dari klasgastropodadan pelecypodayang ditemukan

menumpuk dan berserakan dalam jumlah yang sedikit di pelataran gua.

Fragmen tembikar dan tulang hewan juga ditemukan dibeberapa bagian

terutama bagian pelataran.

Gambar.31
Lukisan gua menyerupai ikan yang terdapat dilangit ceruk gua bagian dalam LeangLasitae

(Dokumentasi BP3 Makassar,2011)
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24. Leang Pamelakkang Tedong

Leang Pamelakkang Tedong masuk dalam wilayah administrasi Kampung

Kayumate, Desa Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan. Terletak dikaki bukit Bulu Lasitae. Pamelakkang Tedong dalam

bahasa Makassar berarti pembuangan Kerbau (pamelakkang=pembuangan,

tedong=kerbau). Konon disekitar gua ini sering dijadikan tempat pembuangan

tulang belulang kerbau yang sudah dipotong. Aksebilitas menuju gua ini relatif

mudah, dari masjid Kampung Kayumate, berjalan kaki menyusuri pematang

sawah dan tambak hingga depan mulut gua.

Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. Gua ini termasuk gua

kekar lembar dengan bentuk ruang gua berupa ceruk yang melebar

(horizontal) dan terbagi menjadi dua ceruk yang dipisahkan pilar serta

ketinggian langit-langit yang rendah. Mulut gua menghadap ke arah utara.

Lantai gua lebih tinggi dari pelataran gua dengan kemiringan mencapai 45°.

Permukaan lantai gua dipenuhi bongkahan batu besar. Intensitas cahaya di

ceruk pertama relatif terang sementara ceruk kedua cenderung temaram

karena tertutup pepohonan dan pilar yang memisahkan kedua ceruk.

Sirkulasi udara di kedua ceruk cukup baik. Hanya di beberapa bagian

terutama di ceruk kedua sehingga dindingnya ditumbuhi lumut akibat

tingkat kelembaban yang cukup tinggi.

Something to see

Tinggalan arkeologis yang ditemukan di ceruk pertama berupa lukisan

dinding, cangkang moluska dan artefak batu. Lukisan dinding ditemukan

berkelompok di beberapa panel dinding. Panel pertama yang terletak di

dinding sebelah kiri gua berupa gambar 7 orang yang saling bergandengan

tangan dengan kondisi warna yang sudah mulai pudar dan tertutupi lumut.

Panel kedua yang terletak di bagian langit-langit gua sisi kanan berupa
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gambar ikan 1 buah dengan warna yang mulai pudar. Panel ketiga yang

terletak di ceruk langit-langit sisi kanan berupa gambar 9 orang

berpegangan tangan. Panel keempat ceruk langit-langit sisi kanan berupa

gambar ikan 2 buah dengan kondisi rusak parah. Ditempat yang sama

terdapat gambar ikan 2 buah dan sebuah gambar yang tidak dapat

diidentifikasi lagi. Panel kelima yang terletak di ceruk langit-langit bagian

tengah terdapat gambar yang sudah tidak dapat diidentifikasi lagi. Pada

umumnya gambar-gambar berwarna merah ini kemudian ditindih dengan

coretan-coretan berwarna hitam.

Pada ceruk ini juga ditemukan cangkang moluska dalam jumlah yang sangat

banyak tersemented dalam beberapa tumpukan di kaki bagian dalam

cerukan. Cangkang moluska ini juga banyak ditemukan berserakan di

bawah kolong, kolong-kolong itu sendiri tercipta karena adanya aktivitas

penggalian yang dilakukan masyakat, masyarakat menggali tanah di dalam

gua untuk dijadikan pupuk dan makanan ikan. Cangkang moluska yang

ditemukan klasgastropoda ceritheiidae(laut/ pantai) dan klaspelecypoda

sub veneridae (laut),archidaedanostraeidae(laut). Artefak batu ditemukan

di lantai dan pelataran gua berasosiasi dengan cangkang moluska. Temua

artefak batu di gua ini sangat sedikit. Pada ceruk kedua tinggalan arkeologi

yang ditemukan berupa lukisan dinding dan cangkang moluska. Lukisan

dinding berbentuk gambar lipan berjumlah 3 buah, gambar manusia dalam

dua kelompok. Kelompok pertama ditemukan gambar manusia yang saling

berpegangan tangan berjumlah 11 orang yang kondisinya sudah mulai aus.

Kelompok kedua berjumlah 3 orang. Selain itu ditemukan juga gambar

lingkaran berwarna merah dimana didalamnya terdapat coretan/ garis-garis

tak beraturan berwarna hitam. Pada umumnya gambar-gambar berwarna

merah ini kemudian ditindih dengan coretan-coretan berwarna hitam. Di

depan mulut ceruk terdapat temuan cangkang moluska yang berserakan.
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Gambar.32
Lukisan manusia bergandengan tangan dan temuan cangkang moluska diLeang

Pamelakang Tedong (Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

25. Leang Bulu Bellang

Leang Bulu Bellang masuk dalam wilayah administrasi Kampung Kayumate,

Desa Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan. Gua ini masih satu gugusan dengan Leang Lasitae dan Leang

Pamelakkang Tedong di kaki bukit Bulu Lasitae. Gua ini disebut masyarakat

dengan nama Bulu Bellang karena bentuk tebing karst dimana gua ini bercorak

belang hitam putih. Bulu Bellang dalam bahasa Makassar berarti gunung yang

belang (bulu=bukit atau gunung,Bellang=belang), sementara orang Bugis

menyebutnyabellang. Untuk menjangkau gua dari arah masjid kampung

Kayumate, melalui pematang sawah dan tambak hingga depan mulut gua.

Gambar33
Bukit karst dimana Leang Bulu Bellangberada

(Dokumentasi BP3 Makassar,2011)
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Something todo

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. Gua ini berbentuk kekar

lembaran yang ditandai dengan langit-langit gua yang rendah dan ruangan

gua yang melebar berukuran lebar 44,88 meter dan kedalaman gua 12,61

meter. Ornamen seperti stalaktit, stalagmit serta pilar terbentukdalam

jumlah yang sedikit. Bagian mulut gua berbentuk ceruk menghadap ke arah

utaradengan intensitas cahaya yang terang dan sirkulasi udara yang baik.

Mulut gua ini berbata-san langsung dengan tambak sehingga gua tidak

memiliki pelataran. Kondisi permukaan din-ding hanya sebagian kecil saja

ditumbuhi lumut yang disebabkan kelembaban. Sisi kanan gua juga

berbentuk ceruk dengan intensitas cahaya sedang dan sirkulasi udara yang

bagus. Sebagian besar dinding di sisi ini ditumbuhi jamur akibat tingginya

kelembaban. Sementara sisi kanan merupakan lorong pendek dengan langit-

langit gua yang rendah serta memiliki intensitas cahaya dari teranghingga

temaram (bagian terdalam lorong) dan sirkulasi udara yang baik. Kondisi

kelembaban disisi ini paling tinggi sehingga memicu pertumbuhan jamur

disebagian besar permukaan dindingnya. sebagian besar lantai gua

digenangi air.

Something tosee

Tinggalan arkeologi yang ditemukan berupa lukisan dinding berbentuk

kura-kura/ penyu 1 buah, ikan 2 buah, lukisan UI (unidentified) 1 buah dan

cangkang moluska. Lukisan dinding sebagian besar ditemukan di langit-

langit gua maupun ceruk dinding sisi kanan gua. Cangkang moluska yang

ditemukan termasuk klasgastropodadanpelecypodatersebar di mulut gua

yang tergenangi air.
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Gambar.34
Lukisan di Leang Bulu Bellang (Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

26. Leang Bawang Leangnge

Leang Bawang Leangnge masuk dalam wilayah administrasi Dusun Kabbaka,

Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro. Gua Bawang Liangnge merupakan

bagian dari gugusan Bulu Bukulu yang letaknya berdekatan dengan Gua

Cinayya. Jarak dari gua Cinayya sekitar 250 meter. aksebilitas menuju guarelatif

mudah karena melewati pematang sawah dan tambak yang permukaannya datar.

Gambar35
Bulu Bukulu yang menjadi lokasi gua Bawang Leangnge, nampakpula pemanfaatan lahandi

sekitar situs (Dokumentasi BP3 Makassar,2011)
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Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. Gua ini termasuk gua

horizontal yang cenderung melebar. Bentuk gua yang bertipe kekar

lembaran ini memiliki mulut gua yang menghadap ke arah timur laut.

Permukaan lantai gua agak datar dengan lebar mulut gua 14 meter, tinggi

langit-langit 5 meter dengan kedalaman gua 8 meter. lantai gua dimusm

hujan cenderung lembek dan licin disebabkan struktur tanahnya yang tidak

kompak. Komponen alami gua berupa stalaktit sebagian besar terlihat di

langit-langit gua bagian depan. Intensitas cahaya bagian depan gua relatif

baik, namun makin ke dalam makin temaram. Bagian dalam gua cenderung

lembab karena masih terlihat tetesan air melewati dinding dan stalaktit gua.

Sirkulasi udara bagian depan relatif lebih baik dibanding bagian dalam gua

yang cederung pengap. Gua ini dimanfaatkan masyarakat setempat

menyimpan sekam padi dan juga dijadikan sebagai kandang ternak. Terlihat

dengan banyaknya kotoran sapi dan sekam padi yang berserakan di lantai

gua serta kandang ternak yag terbuat dari bambu dan balok kayu di bagian

depan gua.

Gambar36.
Mulut gua yang di pelatarannya banyak sekam padi dan kotoranhewan (DokumentasiBP3
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Something to see

Tinggalan arkeologi yang ditemukan berupa indikasi lukisan dinding namun

kondisinya sudah terkelupas sehingga sulit untuk diidentifikasi lagi. Di

lantai gua ditemukan artefak batu, cangkang moluska dan fragmen gerabah.

Gambar37
Foto kiri sebaran cangkang moluska di lantai bagian depan gua yang ditemukan berasosiasidengan

fragmen gerabah di foto kanan (Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

27. Leang Cinayya

Leang Cinayya masuk dalam wilayah administrasi Kampung Kabbaka, desa

Bowong Cindea, Kecamatan Labakkang. Aksebilitas menuju ke gua ini melewati

pemukiman kecil, kebun dan pematang sawah. Mulut gua menghadap timur laut

yang di depan mulut gua adalah hamparan sawah dan kebun. Di pelataran gua

ditumbuhi pohon kelapa, pisang, bambu, jati, dan semak belukar. Gua ini disebut

Leang Cinayya karena menurut informasi masyarakat setempat, gua ini sering

didatangi oleh orang Cina untuk berziarah, bahkan ada masyarakat yang percaya

terdapat harta harun orang Cina di dalamnya.

Gambar. 38
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Dari kiri ke kanan : Aksebilitas menuju gua, mulut gua yang di depannya terdapat hamparan
sawah (Dokumentasi BP3 Makassar, 2011)
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Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. Mulut gua memiliki dua

ruang yang dipisahkan oleh pilar. Intensitas cahaya ke gua relatif baik

.terdapat banyak lorong-lorong gua. Di langit-langit dan stalagtit masih

banyak tetesan air dengan kondisi yang agak lembab. Di dalam gua terdapat

genangan air yang tingginya hingga 30 sampai 40 cm. Permukaan lantai di

sebelah kiri ruang gua agak miring.

Something to see

Tinggalan arkeologis yang ditemukan dalam gua ini berupa lukisan dinding

berbentuk oval dan menyerupai ikan, cangkang moluska, artefak batu, dan

fragmen gerabah. Lukisan ditemukan pada langit-langit sisi kiri gua yang

berjarak sekitar 7 meter. Di bagian dinding sisi kanan gua banyak terdapat

tulisan, gambar maupun coretan pengunjung (vandalisme). Menurut

masyarakat setempat, gua ini memang sering dikunjungi pelajar untuk

berwisata. Sementara sisi kiri gua ditemukan banyak tumpukan jerami dan

kotoran hewan ternak masyarakat.

Gambar.39
Lantai gua yang sisi kirinya banyak tumpukan sekam dan kotoranhewan

(Dokumentasi BP3 Makassar,2011)
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28. Leang Pappanaungang 1

Di lokasi ini ditemukan dua gua yang mengandung tinggalan arkeologis.

Selanjutnya disebut sebagai Leang Pappanaungang 1 dan Leang Pappanaungang

2. Lokasinya masuk dalam wilayah administrasi Kampung Parang-Parang,Desa

Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro. Terletak di gugusan bukit Bulu Bukulu.

Aksebilitas menuju situs relatif mudah dengan melewati pematang sawah dan

tambak. Lingkungan disekitar situs terdiri atas sawah, tambak pemukiman

masyarakat. Vegetasi di sekitar situs didominasi oleh pohon pisang,marana

(lokal), tumbuhan perdu dan semak belukar.

Gambar40.
Bukit Bulu Bukulu yang menjadi lokasi LeangPappanaungang

(Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. . Di depan gua ditumbuhi

oleh pohon pisang,marana (lokal), tumbuhan perdu dan semak belukar.

Bentuk gua horizontal dengan mulut gua menghadap ke arah timur laut

(70°). Termasuk jenis gua kekar lembaran dengan ukuran 25,13 meter dan

kedalaman gua 8 meter. Terdapat 2 ruang gua yang dipisahkan oleh pilar.

Ukuran ruang di sebelah kanan yaitu lebar 13 meter, tinggi dari permukaan

tanah 6 meter dan panjang lorong 5 meter. Di sebelah kiri, lebar ruang gua
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sekitar 14 meter dengan panjang lorong hingga 3 meter dengan ketinggian

mencapai 3 meter. Kondisi gua cenderung lembab dengan intensitas cahaya

yang relatif sedang hingga temaram. Sirkulasi udara di dalam gua relatif

sedang..

Something to see

Di langit-langit gua ditemukan beberapa lukisan dinding yang memiliki

berbagai bentuk. Lukisan pertama berbentuk dua jari tangan berwarna

merah dengan teknik cetak semprot. Letaknya berada pada panel gua yang

berada di ruang gua sebelah kanan dengan kondisi lukisan sudah mulai

terkupas. Lukisan kedua sebagian besar telah terkupas sehingga sangat sulit

di identifikasi. Lukisan ini terlihat hanya berupa garis berbentuk oval

berwarna merah dengan teknik oles. Panjang lukisan yang terlihat hingga 65

cm dengan lebar 70 cm. Letak lukisan ini berdekatan lukisan jari tangan.

Lukisan yang ketiga sebagian besar telah terkupas sehingga sangat sulit pula

untuk di identifikasi. Lukisan yang terlihat hanya berupa garis yang

berbentuk oval berwarna merah dengan teknik oles. Letak lukisan ini

berdekatan pula dengan lukisan jari tangan. Lukisan keempat berbentuk

menyerupai perahu berwarna merah dengan teknik oles. Lukisan ini juga

berada pada panel yang berdekatan dengan lukisan jari tangan. Keempat

lukisan ini dapat disentuh karena terdapat lantai dari ornamen gua yang

lebarnya 50 cm dan tingginya dari lantai dasar gua hingga 2 meter.

Di ruang sebelah kiri gua ditemukan 1 indikasi lukisan yang terlihat di

dinding gua. Lukisan tersebut berwarna hitam dengan bentuk yang sulit

diidentifikasi karena mulai pudar dan terkupas. Bentuk yang terlihat hanya

berupa garis yang berbentuk setengah lingkaran. Di sekitar lantai ruang gua

sebelah kiri, ditemukan fragmen gerabah. Sebaran cangkang moluska juga

terlihat di sekitar lantai gua tersebut. Selain itu juga ditemukan fragmen

tulang.
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Gambar.41
Lukisan berwarna hitam diatas lukisan berwarna merah (fotokiri); (foto kanan)

lukisan menyerupai perahu (Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

Gambar.42
Foto kiri temuan fragmen tulang; Foto kanan temuan fragmen gerabah(Dokumentasi

BP3 Makassar,2011)

29. Leang Pappanaungang 2

Gua Pappanaungang 2 berada berdampingan dengan gua Pappanaungang 1.

Jaraknya sekitar 61 m yang berada di sebelah utara gua Pappanaungang 1. Di

pelataran gua ditumbuhi pohon pisang, pohon jati, pohon bambu, kelapa dan

semak belukar. Bahkan pohon bambu terlihat menutupi sebagian gua. Hamparan

sawah berada tepat di depan mulut gua. Aksebilitas menuju gua ini relatif mudah

melalui pematang sawah dari jalan poros Kampung Parang-Parang sekitar 250

meter.
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Gambar.43
Mulut gua Pappanaungang 2 yang sebagian besar tertutupi rimbunyapohon

bambu (Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. Gua ini termasuk gua

horizontal dengan bentuk yang melebar. Gua dengan tipe kekar lembaran ini

memiliki ukuran mulut gua dengan lebar 19,16 meter dan kedalaman

lorong hingga 24,15 meter. Gua ini memiliki banyak lorong-lorong kecil

dengan kondisi langit-langit gua yang agak lembab. Intesitas cahaya ke

dalam gua relatif baik. Air masih banyak terlihat menetes di stalaktit dan di

dinding gua.

Something to see

Gua ini termasuk gua horizontal dengan bentuk yang melebar. Gua dengan

tipe kekar lembaran ini memiliki ukuran mulut gua dengan lebar 19,16

meter dan kedalaman lorong hingga 24,15 meter. Gua ini memiliki banyak

lorong-lorong kecil dengan kondisi langit-langit gua yang agak lembab.

Intesitas cahaya ke dalam gua relatif baik. Air masih banyak terlihat

menetes di stalaktit dan di dinding gua. Tinggalan arkeologis yang

ditemukan berupa lukisan dinding, cangkang moluska dan artefak batu.

Lukisan dinding yang ditemukan berbentuk cap tangan berwarna merah

yang ditemukan pada bagian dinding gua. Cangkang Moluska ditemukan
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tersebar dan ada pula tersemented di lantai dan dinding gua. Jenis cangkang

moluska yang ditemukan berasal dari klasgastropodadan pelecypoda.

Artefak batu juga ditemukan di gua ini yang terasosiasi dengan cangkang

moluska.

30. Leang Barayya

Leang Baraya secara administratif masuk dalam wilayah Kampung Barayya,

Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro. Berada tepat di kaki bukit Bulu

Bikulu. Aksebilitas menuju situs relatif mudah dengan melewati pematang

sawah berjarak sekitar 240 meter dari jalan aspal. Bagian depan guanampak

tergenang air dan kelihatannya cenderung menyerupai rawa. Pohon pisang

banyak tumbuh di depan gua hingga sisi kiri dan kanan gua yang diselingi pohon

jati, kelapa, bambu,coppeng(lokal), tumbuhan perdu dan semak belukar yang

membuat bagian depan gua tampak rimbun. Tata guna lahan disekitar situs

berupa persawahan, perkebunan dan hutan kecil. Gua ini berada tepat di

belakang sebuah rumah penduduk.

Gambar.45
Bagian depan Leang Barayya yang nampak rendah

sehingga tergenang air bila musim hujan(DokumentasiBP3
Makassar,2011)
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Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. Gua ini termasuk tipe gua

kekar lembaran dengan mulut gua menghadap barat laut (30°). Pelataran

cenderung miring hingga mulut gua selebar 3 meter. Lebar gua 6,23 meter

dan kedalaman gua 16,14 meter. Intesitas cahaya ke dalam gua relatif baik.

Di langit-langit gua masih terlihat adanya tetesan air dengan kondisigua

yang agak lembab. Di dalam gua tersebar kerikil batu gamping. Gua ini

dimanfaatkan masyarakat setempat menyimpan bila bambu dan sekam padi.

Sementara dibeberapa bagian lantai nampak berlubang akibat penggalian

tanah oleh masyarakat untuk dijadikan bahan campuran pupuk.

Something to see

Di dinding gua ditemukan adanya indikasi lukisan berbentuk bulat. Lukisan

tersebut berwarna merah dengan menggunakan teknik oles. Kondisi lukisan

mulai terkelupas dan pudar. Di lantai gua juga ditemukan cangkang

moluska dengan kondisi tersebar dalam jumlah yang sangat sedikit.Gua ini

telah di teliti oleh Balai Arkeologi Makassar pada tahun 2011. Dari hasil

penelitian ditemukan tinggalan arkeologi berupa adanya indikasi lukisan

berbentuk bulat di dinding gua. Lukisan tersebut berwarna merah dengan

menggunakan teknik oles. Kondisi lukisan mulai terkelupas dan pudar.

Tinggalan arkeologis lainnya yang ditemukan berupa 1 Fragmen bagian

badan gerabah yang berslip merah.

31. Leang Leangnge 1

Leang Leangnge 1 berdekatan dengan Leang Leangnge 2, yang secara

administratif termasuk dalam wilayah administrasi Kampung Leangnge,

Kelurahan Mangalekana, Kecamatan Labakkang. Kedua gua ini berada di
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gugusan bukit Bulu Beroangin. Leangnge berasal dari bahasa Bugis yang berarti

gua. Aksebilitas menuju situs ini relatif mudah. Karena telah dibuat jalanbeton

selebar 2 meter hingga mendekati kaki bukit. Tata guna lahan disekitar situs

berupa persawahan, perkebunan dan pemukiman. Disekitar situs ditumbuhi oleh

pohon jati, bambu, lontar, mangga,lobe-lobe(lokal), aren, tumbuhan perdu dan

semak belukar.

Gambar.46
Mulut gua Leangnge 1 yangberada

Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. Gua ini termasuk tipegua

kekar lembaran dengan mulut menghadap timur laut (40°). Ruang gua agak

lebar dengan permukaan lantai agak rata. Gua ini memiliki ukuran lebar

24,41 meter dan kedalaman gua 37,19 meter. Terdapat banyak lorong-

lorong sempit di dalam ruang gua. kondisi gua sangat lembab dan masih

terlihat adanya tetesan air di langit-langit dan stalaktit gua. Intensitas cahaya

ke dalam gua relatif kurang yang hanya terbatas hingga 5 m ke dalam gua.

Di langit-langit gua terlihat banyak coret-coretan (vandalisme). Gua ini

nampaknya digunakan sebagai kandang ternak masyarakat, karena di sisi

kanan gua ditemukan tumpukan jerami, kotoran binatang serta jalinan kayu

dan bambu membentuk semacam kandang.
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Something tosee

Tinggalan arkeologi yang ditemukan berupa cangkang moluska, fragmen

gerabah serta fragmen tulang. Sebagian besar cangkang moluska berasal

dari klas gastropoda dan pelecypoda yang ditemukan dalam kondisi

tersebar di lantai gua bagian luar dan dibeberapa bagian nampak

tersemented. Cangkang moluska ditemukan dalam frekuensi yang besar di

gua ini. Fragmen gerabah yang ditemukan, beberapa diantaranya nampak

memiliki hiasan, ditemukan tersebar diantara sebaran cangkang moluska.

Sementara fragmen tulang juga ditemukan berasosiasi dengan cangkang

moluska.

Gambar.47
Temuan di Leang Leangnge 1 berupa fragmen gerabah dan tulangyag berasosiasidengan

cangkang moluska (Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

32. Leang Leangnge 2

Letaknya berada di sebelah tenggara (101°) yang jaraknya sekitar 55 meter

dari Leangnge 1. Di depan gua yang berjarak sekitar 30 meter, membentang

irigasi yang mengairi sawah di sekitar gua.
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Gambar.48
Mulut gua Leangnge 2 yang bagian depannyasedikit

tertutupi oleh pepohonan (Dokumentasi BP3Makassar,
2011)

Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. Gua ini termasuk tipe gua

kekar lembaran dengan mulut gua menghadap ke arah utara (10°). Lebar

mulut gua 16,88 meter dengan kedalaman gua 17,15 meter. Permukaan

lantai di dalam gua memiliki ketinggian 2 m dari permukaan dasar gua. Di

langit-langit dan stalaktit gua terlihat adanya tetesan air yang menyebabkan

kondisi gua agak lembab. Intensitas cahaya di dalam gua relatif baik.

Bagian dalam gua terdapat genangan air. Gua ini nampaknya telah

dimanfaatkan masyarakat setempat menyimpan sekam padi. Terlihat dengan

adanya sekam padi yang berserakan di permukaan dasar gua. Gua ini juga

nampaknya dijadikan tempat pembuatan kayu bakar oleh masyarakat.

Beberapa coretan sebagai aktifitas vandalisme terlihat dibeberapa bagian

dinding gua.

Something to see

Tinggalan akeologi yang ditemukan berupa cangkang moluska dan fragmen

gerabah yang ditemukan dalam kondisi tersebar di lantai gua. Gua ini telah
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diteliti oleh Balai Arkeologi Makassar pada tahun 2011. Diperoleh temuan

arkeologis seperti cangkang moluska dari klasArchidae, Placana Ephipium,

Veneridae,danTelescopia.Fragmen gerabah berjumlah 8 buah yang terdiri

dari 3 tepian dan 5 badan. Terdapat 2 diantaranya yang berselip merah.

33. Leang Cumilantang

Leang Cumilantang masuk dalam wilayah administrasi Kampung Tua,

Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Aksebilitas

menuju situs relatif mudah melewati jalan setapak, tanggul bendungan

Pattallassang dan pematang sawah. Untuk menjangkau mulut gua dari pelataran

(pintu pagar) melewati sebuah bongkahan batu yang juga menjadi bagian dasar

lantai gua. Bagian depan gua dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan

persawahan dan perkebunan terutama jati. Pohon jati bahkan juga ditanam di

dalam pagar situs. Sehingga secara langsung tentu saja berdampak pada

perubahan lingkungan mikro yang dapat menambah laju kerusakan tinggalan

arkeologis terutama lukisan dinding.

Gambar49
Areal persawahan di depan Bukit BuluTua,

bukit karst dimana Leang Cumilantangberada
(Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. Gua ini merupakan jenis

gua horizontal dengan mulut gua yang cenderung melebar. Mulut gua
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menghadap ke arah utara berukuran lebar 24,46 meter dan kedalaman gua

40 meter. Kondisi permukaan dinding kasar. Komponen alami gua berupa

stalaktit, stalagmit, dan pilar. Proses kartstifikasi hingga saatini (peninjauan

lokasi bulan Maret 2011) masih berlangsung dibeberapa bagian gua.

Terdapat sebuah lorong di sisi kiri gua pada bagian yang agak meninggi,

yang menurut informasi masyarakat masih panjang ke dalam. Permukaan

lantai gua cenderung tidak rata. Diisi oleh lantai batu, sebaran cangkang

moluska dan tanah.

Gambar.50
Mulut gua Leang Cumilantang (Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

Sirkulasi udara di dalam gua baik dengan intensitas sinar cukup baik. Di

depan pintu pagar gua—yang kondisinya telah mengalami kerusakan—

terdapat sebuah cekungan yang bila musim penghujan dialiri air dari arah

timur gua sehingga jalan menuju gua menjadi tergenang setinggi lutut orang

dewasa. Sumber air terdekat sekitar 500 meter berupa bendungan

Patalassang yang ada sepanjang musim.
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Something to see

Potensi tinggalan arkeologis pada gua ini berupa lukisan dinding, artefak

batu dan cangkang moluska. Lukisan cap tangan paling banyak ditemukan.

Terdapat sekitar 61 buah lukisan cap tangan yang berupa satuan dan panel,

dengan lukisan berwarna merah. Keadaan lukisan terbagi menjadi utuh,

setengah utuh, dan rusak. Sikap gambar tegak, rebah, dan terbalik. Lukisan

dinding berada di sepanjang dinding gua, serta langit-langit gua. Artefak

batu ditemukan tersebar di halaman mulut gua dan dan pelataran. Cangkang

moluska berupa klasgastropodadan pelecypoda. Cangkang moluska ini

ditemukan dalam jumlah yang banyak berserakan di lantai dan halaman gua

serta pada beberapa bagian telah tersemented.

Gambar.51
Tinggalan arkeologis di Leang Cumilantang dari kiri ke kanan; lukisan tapak tangan,cangkang

moluska, dan alat batu (Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

Penamaan Leang Cumilantang menurut masyarakat sekitar, terinspirasi dari

cerita rakyat yang berkembang terkait keberadaan sebuah lokasi yang masih

dikeramatkan sisi timur laut gua berjarak sekitar 50 meter. Lokasi itu

disebutPassaungang Tauwayang berarti tempat adu manusia atau bila di

Roma dikenal sebagaigladiator. Lokasinya sendiri berbentuk sebuah bukit

tanah kecil yang dikelilingi oleh sawah. Area inti yang diberi pagar bambu,

juga ditemukan beberapa makam kuno yang disusun dari papan batu jenis
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andesit yang oleh masyarakat sekitar disebut sebagai makamPattoriolong

atau makam leluhur masyarakat setempat. Makam utama yang ditandai

dengan pemberian bangunan cungkup beratap seng adalah makam Dg.

Pabeta. Kemudian dalam konteksnya dengan gua, setiap orang yang kalah

dalam pertarungan di lokasi Passaungang Tauwa kemudian dibawa ke gua

untuk dicoret (cumi’) pipinya di dalam gua (lantang=lokasi atau tempat)

kemudian disuruh mandi di sebuah sumur/ mata air yang dikeramatkan,

yaitu Bujung Baraniaagar semangat perangnya bangkit kembali. Lokasi

bujung barania sendiri terletak disebelah timur gua berjarak sekitar 220

meter. Jadi peristiwa mencoret (cumi’) orang yang kalah bertarung inilah

yang menjadi dasar penamaan gua Cumilantang.

34. Leang Garunggung

Gua prasejarah ini termasuk ke dalam wilayah administrasi Kampung

Kajuara, Desa Kalabirang, Kecamatan Minasatene. Posisi gua tepat berada di

kaki bukit Bulu Garunggung. Untuk menjangkaunya dari jalan poros Tonasa,

melewati jalan rintisan hingga jalan setapak kemudian melewati padang terbuka

dengan lebar jalan tanah tidak lebih dari 50 sentimeter. Kemudian melewati

sungai musiman yang tepat berada di depan pintu pagar gua. Untuk menjangkau

mulut gua, dari pintu pagar melewati tanjakan yang terjal dengan kemiringan

sekitar 60-80°. Mulut gua menghadap ke arah utara. Sekitar 500 meter ke arah

timur terdapat mata air, demikian pula di sebelah barat gua terdapat sumber air

dengan jarak 800 meter yang dinamakanuluwae (bahasa Bugis yang artinya

sumber air).
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Gambar.52
Dari kiri ke kanan : Area intiPassaungangg Tauwayang ditandai denganmakam

Pattoriolong, sumur/ mata airBujung Barania(Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

Gambar.53
Mulut gua Leang Garunggung (Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. Secara morfologi

dikategorikan sebagai gua yang memiliki dua bentuk ceruk dan gua

horizontal yang dicirikan dengan bentuk-bentuk stalaktit dan stalagmit yang

berbentuk pilar-pilar berukuran lebar 27 meter dan kedalaman gua 35,22

meter. Gua Garunggung juga dicirikan dengan rongga-rongga yang luas

yang memiliki tiga tingkat intensitas cahaya yakni ruang yang memiliki

cahaya terang, temaram dan gelap abadi. Beberapa bagian gua nampak



7373

proses karstifikasi masih berlangsung. Lorong paling dalam gua menyajikan

pemandangan stalaktit dan stalagmit yang cantik dengan kilauan butiran

menyerupai Kristal ketika disorot lampu senter. Proses karstifikasi guajuga

membentuk semacam kolam-kolam penampungan yang menambah potensi

keelokan gua.

Something to see

Tinggalan arkeologis pada leang ini yaitu lukisan dinding berupa lukisan

cap tangan (bentuk tangan normal dan ujung jari meruncing) yang

ditemukan di dinding dan langit-langit luar maupun dalam ruang gua,

lukisan menyerupai babi rusa (ditemukan di dinding dan langit-langit gua

bagian luar). Artefak batu ditemukan dalam kondisi tersebar dipelataran dan

lantai gua serta sebaran cangkang moluska yang ditemukan di pelataran dan

lantai gua dalan kondisi tersebar maupun tersemented. Kondisi lukisan

bagian luar nampaknya mengalami kerusakan yang lebih parah dibanding

lukisan bagian dalam gua yang nampak relatif utuh.

Gambar.54
Tinggalan arkeologis di Leang Garunggung, berupa lukisan gua dan sebarancangkang

moluska (Dokumentasi BP3 Makassar,2011)
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35. Leang Bujung Dare

Secara administratif, Leang Bujung Dare berada dalam wilayah Kampung

Bontoa, Desa Kalabirang, Kecamatan Minasatene. Aksebilitas menujugua relatif

mudah, karena hanya berjarak sekitar 200 meter dari tempat pembuangan

sampah Pangkep, sehingga sarana jalan tersedia dengan baik.

Gambar.55
Mulut gua Leang Bujung Dare dan kondisi ruang di dalamgua

(Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. Untuk mencapai mulut

gua, kita harus memanjat dengan ketinggian sekitar 10 meter dari

permukaan tanah. Sebuah sumber mata air berjarak sekitar 35 meter ke arah

barat daya gua. Gua ini termasuk gabungan dari gua tipe kekar tiang dan

kekar lembaran berukuran lebar 8,35 meter dan kedalaman gua 34,40 meter.

Kekar tiang ditandai dengan banyaknya pilar-pilar besar bagian depan gua

sedang kekar lembaran tandai dengan bentuk dinding gua yang

menampakkan perlapisan batuan pembentuknya. Lingkungan bagian depan

gua banyak ditumbuhi pohon jati, tumbuhan merambat dan tumbuhan

perdu. Intensitas cahaya di mulut gua relatif sedang dan makin kedalam

makin berkurang. Kondisi gua cenderung lembab yang memicu

pertumbuhan lumut disebagian besar dinding gua. Kondisi lantai gua di
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beberapa bagian mengalami erosi yang mengakibatkan permukaan lantainya

tidak rata. Hal ini kemungkinan dipicu oleh struktur tanah yang tidak

kompak bahkan cenderung lembut. Sementara beberapa pilar juga

mengalami keretakan.

Something to see

Tinggalan arkeologis yang ditemukan situs ini seperti lukisan dinding

berbentuk cap tangan berwarna merah yang ditemukan di dinding bagian

kiri gua serta beberapa fragmen gerabah yang ditemukan di lantai gua.

Lukisan cap tangan ada yang tergambar hingga lengan serta ada pula yang

yang terlihat saling membelakangi. Selain itu nampak pula adanya beberapa

indikasi lukisan dinding di beberapa bagian dinding, namun bentuknya

sudah tidak utuh lagi sehingga sulit untuk diidentifikasi lagi.

Gambar.56
Lukisan dinding berbentuk cap tangan (DokumentasiBP3

Makassar,2011)

36. Leang Saluka

Situs ini terletak di Kampung Bontoa, Desa Kalabirang, Kecamatan

Minasatene. Leang Saluka merupakan jenis gua horizontal dan ceruk, dengan
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tipe memanjang dan melebar. Berjarak sekitar 100 meter dari tempat

pembuangan sampah akhir Kabupaten Pangkep ke arah timur.

Gambar.57
Mulut gua Leang Saluka (Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. Mulut gua menghadap ke

arah barat. Titik tertinggi langit-langit gua adalah 13,20 m. Kondisi dinding

gua terbagi atas 2 jenis yakni halus dan kasar. Komponen yang terdapat

dalam gua berupa stalaktit, stalagmit dan pilar. Sirkulasi udara dalam gua

tergolong baik, dengan intensitas sinar yang baik pula. Gua ini berukuran

lebar 67,33 meter dan kedalaman gua 16,33 meter.

Something to see

Temuan pada leang Saluka berupa lukisan dinding berbentuk cap tangan,

berwarna merah, dengan tampilan lukisan panel dan satuan. Secara

keseluruhan media lukisan adalah dinding dan langit-langit gua dan.

Keadaan lukisan setengah utuh dan rusak, dengan sikap lukisan yang tegak,

rebah, dan terbalik. Vegetasi pada lingkungan sekitar Leang Saluka ini

didominasi oleh semak belukar, pohon asam serta bunga-bungaan.
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Gambar.58
Lukisan dinding berbentuk cap tangan yang ditemukandilangit-langit

gua (Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

37. LeangTabboro

Leang Tabboro secara administrasi berada dalam wilayah Kampung Sumpang

Siloro, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro. Gua ini berada di kaki bukit

gugusan Bulu Jota. Aksebilitas menuju gua sangat mudah, karena berada tepat di

pinggir jalan di wilayah konsesi PT. Semen Tonasa.

Gambar.59
Mulut gua Leang Tabboro yang berada sekitar 70 meter dari jalanTonasa

(Dokumentasi BP3 Makassar,2011)
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Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. Bagian depan gua baik

yang berada tepat di depan gua maupun diseberang jalan telah menjadi

kolam air akibat aktifitas pengerukan tanah untuk keperluan bahan

campuran semen oleh PT. Semen Tonasa. Kondisi vegetasi lingkungan

sekitar ditumbuhi oleh pohonRita (lokal), Lobe-lobe(lokal), Letto-Letto

(lokal), pohon Beringin, tumbuhan perdu dan merambat. Gua ini berbentuk

ceruk yang memiliki dua lantai serta beberapa lorong-lorong yang sempit

dan pendek. Lantai satu yang relatif datar permukaannya, bersambung

dengan pelataran didepan gua dengan kemiringan sekitar 10-25°, sedang

lantai dua berada di sisi kanan gua dan untuk mencapainya kita memanjat

melewati sebuah pilar setinggi sekitar 5 meter. Intensitas penyinaran dilantai

satu relatif tinggi karena didepan gua tidak tertutupi oleh pohon sehingga

gua yang mulutnya menghadap ke arah barat, langsung terkena sinar

matahari sore. Sirkulasi udara dalam gua relatif bagus. Kelembaban gua

terutama hanya terindikasi di lantai gua tempat lukisan dinding berada. Pada

beberapa bagian permukaan lantai gua—terutama lantai satu—nampak

mengalami erosi yang mengakibatkan amblasnya permukaan lantai.

Somethingto see

Tinggalan arkeologi yang ditemukan berupa lukisan dinding, cangkang

moluska, artefak batu serta beberapa fragmen tulang hewan. Lukisan

dinding berbentuk gambar cap tangan terdiri dari cap tangan orang dewasa

yang berwarna merah bata dan gambar cap tangan anak-anak berwarna

merah kehitaman. Kondisi lukisan ini dibeberapa bagian nampaknya telah

mengalami pengelupasan. Lukisan dinding hanya ditemukan di lantai dua

pada dinding sisi kanan. Cangkang moluska yang ditemukan baik dalam

kondisi tersebar maupun tersemented terutama dilantai satu gua yang

berasal dari klasgastropoda dan pelecypoda. Cangkang moluska ini
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tersebar hingga pelataran gua. Artefak batu ditemukan di lantai satu

berasosiasi dengan cangkang moluska.

38. Leang Kappara

Gambar.60
Cap tangan dan mulut gua lenagtabboro

(Dokumentasi BP3 Makassar,2011)

Leang Kappara berada dalam wilayah administrasi Kampung Sumpang

Siloro, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro. Hanya berjarak sekitar 90meter ke

arah utara Leang Tabboro dan masih berada dalam satu gugusan Bulu Jota.

Aksebilitas menuju gua sangat mudah karena hanya berjarak sekitar 50 meter

dari jalan Tonasa. Dari jalan hingga mulut gua, kondisi permukaannya agak

curam dengan kemiringan sekitar 30-45°. Namun kemiringan lantai permukaan

gua relatif datar yang diselingi dengan beberapa bongkah batu hasil proses

karstifikasi.

Gambar61
Mulut Gua LeangKappara

(Dokumentasi BP3 Makassar,2011)
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Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. Seperti halnya Leang

Tabboro, bagian depan gua terdapat kolam bekas galian tanah untuk

campuran semen oleh pihak PT. Semen Tonasa. Bagian depan gua

ditumbuhi oleh vegetasi seperti Jati, Bambu, pohonBakke (lokal), Lobe-

lobe (lokal), tumbuhan perdu dan tumbuhan merambat. Intensitas

penyinaran di gua relatif tinggi karena mulut gua yang menghadap ke arah

barat tidak terhalang oleh pepohonan, sehingga sinar matahari terutama

disore hari dapat menerobos langsung mulut gua. Kelembaban hanya terjadi

di bagian lorong gua yang tidak terkena sinar matahari.

Something to see

Gua ini berbentuk ceruk yang memiliki lorong pendek. Bagian depan mulut

gua terdapat stalaktit dan stalagmit. Indikasi proses karstifikasi masih bisa

dijumpai di gua ini. Temuan arkeologis di situs ini yaitu cangkang moluska

yang terdiri dari klasgastropodadan danpelecyoda. Cangkang moluska ini

ditemukan tersebar hingga pelataran gua dan tersemented dalam jumlah

besar terutama di dasar dinding dan jalan menuju mulut gua. Langit-langit

gua sisi kanan nampaknya ada indikasi lukisan dinding namun kondisinya

sudah sulit untuk diidentifikasi bentuknya. Indikasi lukisan tersebut

berwarna merah dan tehnik pembuatannya menggunakan tehnik cetak

semprot. Di bagian pelataran ditemukan artefak batu yang dengan frekuensi

yang sangat sedikit.

Gambar.62
Dari kiri ke kanan; cangkang moluska yang tersemented di dinding gua danindikasi

lukisan gua berwarna merah (Dokumentasi BP3 Makassar,2011)
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39. Leang Takeppung

Leang Takeppung masuk dalam wilayah administrasi Kampung Sumpang

Siloro, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro. Berada pada gugusan bukit Bulu

Jota. Aksebilitas menuju gua sangat mudah karena akses jalan yang bisa dilalui

kendaraan bermotor telah dibuat hingga depan gua. Permukaan tanah hingga tiba

dimulut gua relatif datar. Di depan gua beroperasi sebuah pabrik pengolahan

semen (mixer) curah oleh PT. Bumi Sarana Beton (BSB) yang jarak pabrik

pengolahannya haya 50 meter. Perusahaan ini memiliki masa kontrak 3 tahun

dan telah beroperasi sejak awal tahun 2010. Limbah semen buangan dari pabrik

dibuang langsung hingga hampir menutupi lahan di depan gua. Hal ini tentu saja

berdampak langsung tidak hanya bagi lingkungan mikro gua, namun juga secara

langsung bagi kelestarian tinggalan yang terdapat di dalamnya.

Gambar.63
Dari kiri ke kanan; pabrik pengolahan semen curah PT. BSB yang terletak didepan
mulut gua Leang Takkepung; gugusan karst Leang Takkepung (DokumentasiBP3

Makassar,2011)

Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. Gua ini berbentuk ceruk

yang lantainya banyak bongkah batu-batu besar. Antara langit-langit gua

terdapat bongkahan batu besar yang menutupi sebagian mulut gua yang

nampaknya merupakan runtuhan langit-langit gua. Karena struktur bagian
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atas bongkahan mirip dengan bentuk langit-langit gua. Indikasi lain yang

menguatkan, jarak keduanya paling terjauh sekitar 2 meter dan semakin ke

dinding semakin rapat. Mulut gua menghadap ke arah utara. Permukaan

lantai banyak pecahan batu bekas lubang pengeboran untuk pengujian

batuan. Lubang-lubang bor ini banyak ditemukan di dinding mulut gua.

Kerakal batu sebagai akibat pengeboran banyak ditemukan berserakan di

lantai gua. Lingkungan sekitar gua didominasi oleh pohonKenrang(lokal),

Tettabawi(lokal) serta tumbuhan perdu dan merambat.

Something to see

Tinggalan arkeologis berupa lukisan dinding dan cangkang moluska.

Lukisan dinding yang diidentifkasi berbentuk gambar cap telapak tangan

berwarna merah ditemukan di langit-langit gua bagian tengah dengan

ketinggian dari lantai sekitar 7 meter. Kondisinya rusak parah hingga

hampir tidak dapat diidentifikasi lagi. Sebaran cangkang moluska dari klas

gastropodadan pelecypodaditemukan tersebar dilantai hingga pelataran

gua. Selain itu juga ditemukan tulang dan tengkorak hewan. Situs ini

terakhir diteliti oleh Balai Arkeologi Makassar pada tahun 2011. Dari hasil

laporan teridentifkasi temuan seperti 3 lukisan cap tangan dilangit-langit

gua, artefak batu di lantai dan pelataran gua, fragmen tulang manusia dan

hewan serta cangkang moluska dari habitat laut, payau air tawar serta

fragmen cangkang kepiting. Namun terjadi kesalahan pemberian nama oleh

pihak Balar Makassar. Karena nama yang dalam laporan Balar tertulis

Tabboro. Tim kemudian melakukan pengecekan ulang termasuk

mengkonfirmasi langsung ke masyarakat setempat dan memastikan nama

yang lebih dikenal masyarakat. Kemudian masyarakat memang lebih

mengenal leang ini dengan Leang Takeppung.
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40. Leang Sumpang Siloro

Berada di wilayah administrasi Kampung Sumpang Siloro, Desa Mangilu,

Kecamatan Bungoro pada gugusan Bulu Siloro. Gua ini berada di lereng bukit

Bulu Siloro. Aksebilitas menuju gua relatif mudah. Dari jalan poros Siloro,

berjalan melewati pinggiran kolam bekas galian campuran tanah PT. Semen

Tonasa sejauh sekitar 400 meter ke arah barat daya. Dilanjutkan dengan mendaki

tebing karst yag terjal untuk mencapai mulut gua setinggi lebih 10 meter. Letak

gua yang berada di lereng bukit membuat mulut guanya terlihat cukup jelas dari

jalan poros. Dari mulut gua nampak jelas terlihat lokasi tambang dan pabrik PT.

Semen Tonasa di arah utara.

Gambar.64
Gugusan bukit Bulu Siloro, dimana terdapat Leang Sumpang Siloro (kiri) dan mulut

gua Sumpang Siloro (kanan) (Dokumentasi BP3 Makassar, 2011)

Something to do

Para wisatawan dapat berkeliling di situs gua ini. Gua ini termasuk ke dalam

tipe gua kekar lembaran dengan bentuk gua yang memanjang (horizontal)

dan langit-langit yang rendah berukuran lebar 12,16 meter dan kedalaman

gua 19,96 meter. Permukaan tanah dipenuhi tumbuhan merambat dan

permukaan tanahnya lembut berdebu. Kondisi lingkungan di sekitar gua

didominasi tumbuhan perdu dan merambat.
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Something to see

Di dalam gua tidak ditemukan adanya indikasi tinggalan arkeologis. Hanya

bagian pelataran gua saja ditemukan beberapa cangkang moluska. Ke depan,

situs ini perlu di data lebih mendalam untuk menjaring informasi terutama

dalam penentuan kelayakan sebagai situs arkeologi.

B. Wisata Minat Khusus

1. Sungai Pangkajene (Kali Bersih)

Sungai pangkajene atau biasa juga disebut dengan Kali Bersih merupakan

alun-alun kota pangkep dan salah satu sungai yang membelah wilayah kabupaten

pangkajene dan kepulauan. Terletak di pusat kota dan merupakan salah satu jenis

wisata sungai, di sepanjang sungai juga terdapat wisata kuliner, tugu kota

Pangkep (Tugu Bambu Runcing), rumah jabatan bupati pankajene dan kepulauan

Something to do

Para wisatawan bisa berinteraksi di kawasan ini, pengunjung pun dapat

mengambil gambar dengan background patung bambu runcing yang

menjadi landmark Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selain itu di

lokasi ini terdapat taman yang biasa dijadikan tempat jogging ataupun

sekedar istirahat sejenak.

Something to see

Di lokasi ini pengunjung bisa menyaksikan pemandangan sungai sendiri

yang dilengkapi dengan lukisan-lukisan indah di sepanjang dinding samping

sungai.

Something to buy

Kawasan Ini di lengkapi dengan pedagang kaki lima yang menjual berbagai

jenis makanan yang pengunjung dapat beli, dan cicipi ataupun sebagai ole-
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ole. Seperti jajanan goreng gorengan dan jajanan jajanan lainnya yangad di

sekitar kawasan Kali Bersih.

Gambar65
Kali Bersih

Pangkajene danKepulauan

Gambar66
Kali Bersih

Pangkajene danKepulauan

Rekomendasi:

Lokasi yang berada di sekitar Landmark kota Kabupaten Pangkep ini

menjadikan kawasan Kali bersih memerlukan penambahan sarana dan

prasarana pendukung dan tarikan yang lebih, karena wilayah ini merupakan

tempat potensial bagi wisatawan ataupun masyarakat lokal untuk

beristirahat atau sekedar menimati pemandangan sekitar.

2. Kawasan Wisata Mattampa

Waterboom Mattampa didirikan pada tahun 2007 lalu. Dibangun di atas tanah

seluas 3,4 hektar, tepatnya di kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Kolam

renang atau waterboom Mattampa Pangkep merupakan salah satu lokasi tujuan

wisata bagi masyarakat Kabupaten Pangkep dan sekitarnya saat liburan tiba. Tak

hanya itu, di waterboom ini banyak tersedui arena bermain untuk anak-anak.

Dengan jarak sekitar 50 Km dari Makassar, dengan transportasi umum kita bisa

mencapainya dalam dua jam. Kendaraan roda dua menjadi alat transportasi

alternatif untuk mencapai objek wisata taman bermain Mattampa Pangkep ini.
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Harga tiket parkir untuk roda dua adalah Rp. 1.000- dan tiket parkir untuk

kendaraan roda 4 adalah Rp. 2.000-

Selain taman bermain, objek wisata Mattampa juga memiliki museum.

Museum yang dimaksud adalah Museum Karst, di mana di dalamnya terdapat

batuan karst yang telah dikumpulkan dan berbagai hewan yang ditemukan di

pegunungan karst tersebut.

Something to do

Di kawasan ini pengunjung dapat menikmati permainan yang telah

disediakan pihak pengelola seperti permainan memanjat tali, meniti dan

bergelantungan di atas anyaman tali, sampai dengan permainan yang

menantang ketangkasan, dan aneka permainan seperti komedi putar, kincir,

bebek-bebekan, kereta gajah dan kereta wisata.

Selain itu, pengunjung pun dapat menikmati waKtu kebersamaan dengan

keluarga di gazebo-gazebo yang telah disediakan dengan membawa

makanan sendiri dari rumah. Mengunjungi museum karst yang di dalamnya

terdapat aneka batu-batuan karst dan fauna yang habitatnya di pegunungan

batu kapur, melengkapi liburan pengunjung di kawsan ini

Something to see

Masuk kawasan ini langsung disambut dengan dua patung replika kuda

putih yang merupakan patung penyambut selamat datang. yang diiringi

berbagai jenis pepohonan yang hijau dan embusan angin semilir. Serta

bunyi gemericik air dan suara anak kecil bermain terdengar riuh rendah,

Something to buy

Pengunjung yang datang di kawasan ini pun juga disugukan dengan jajanan

makanan ringan atau jajanan makanan tradisional yang dapat dibeli untuk

dinimati bersama keluarga seperti makanan khas Sulsel misalnya sop

saudara dan ikan bakar.
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Gambar 67
Waterboom Mattampa

sumber: Dokumentasi Pribadi

Rekomendasi:

Wisata Matampa memerlukan pembaharuan dan event (kegiatan-kegiatan )

agar dapat menarik kembali minat wisatawan. Satu hal yang membuat

kawasan ini menurun daya tariknya ialah kurangnya pembaharuan wahana

dan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik wisatawan

C. WISATA SEJARAH

1. Rumah Adat Labakkang

Rumah adat labakkang ini merupakan salah satu objek wisata yang dapat kita

kunjungi di Kabupaten Pangkajene dan Kepaluan. Bangunan ini adalah rumah

adat pangkajene yang tepatnya terletak di jalan mesjid raya kampung mandar

kecamatan labakkang kabupaten pangkep provinsi Sulawesi selatan. Orang

labakang menyebutnya dengan balla’ ada’’ balla’ ada’.

Something to see

Di kawasan wisata sejarah ini pengunjung dapat melihat rumah dengan

arsitektur tradisional. Jenis rumah berkolong bagi banyak orang Bugis

Makassar dipandang sangat aman dan nyaman, selain itu karena berbahan
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dasar kayu rumah ini dapat berdiri bahkan tanpa perlu satu paku pun.

Semuanya murni menggunakan kayu. Uniknya lagi adalah rumah ini dapat

di angkat / dipindah. Selain itu bentuk rumah orang Bugis Makassar

haruslah persegi empat. Hal diyaikni masyarakat sekitar berhubungan

dengan falsafah hidup Sulapa EppaE (atau Persegi empat).

Sejarah Objek Wisata

Kata “Labakkang” (Bahasa Makassar) secara harfiah berasal dari kataLabba

yang artinya luas atau lebar. Dalam terminologi bahasa Makassar, aklaba berarti

melebarkan. Bisa juga diarrtikan pelesir atau istirahat. Jadi, artikata Labakkang

yang sesungguhnya ialah suatu tempat yang biasa digunakan untuk istirahat

(tempat melepas lelah) ; tempat persinggahan ; atau tempat rekreasi. Penamaan

ini mengacu kepada luasnya bentangan wilayah pesisir dari ujung utara sampai

ke ujung selatan sepanjang pantai baratnya, disamping karena daerah ini banyak

dikunjungi pada pendatang dari luar daerah yang akhirnya menetap dan

berketurunan disitu.

Gambar 68
Rumah Adat Labakkang



8989

Rekomendasi:

Wisata Rumah Adat Labbakang memerlukan promosi dalam peningkatan

daya tariknya, dimana lokasi ini sangat tepat untuk pembelajaran sejarah di

Kabupaten Pangkep.

2. Wisata Budaya Komunitas Bissu

a. Jenis & Lokasi

Bissu atau komunitas Bissu merupakan orang-orang yang masih memegang

teguh tradisi dan peran, sebagai pemelihara dan pelestarian nilai-nilai

budaya Bugis klasik dan digambarkan sebagai manusia setengah dewa, yang

memiliki kekuatan Supranatural. Di Desa Bontomatene, Kecamatan Segeri,

hidup sekelompok komunitas Bissu. Di Desa Bontomatene juga terdapat

sebuah rumah untuk menyimpan Arajang yang dipercayai sebagai benda

pusaka pada masa kejayaan Kerajaan Bugis. Arajang yang disimpan adalah

berupa alat tradisional untuk membajak padi. Komunitas Bissu hidup di

tengah-tengah masyarakat pada umumnya.

b. sejarah

Komunitas Bissu yang terpusat di Desa Segeri Mandalle Kabupaten

Pangkep adalah penganut Tolotang–yang mempercayai apa yang disebut

dengan Dewata Seuwwa (Tuhan Yang Maha Esa). Kepercayaan Tolotang

adalah milik bersama masyarakat setempat dan diwariskan secara turun-

temurun, dihayati dan dikembangkan oleh generasi selanjutnya.

Kebudayaan asli yang dĳiwai oleh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa itu didasari oleh pandangan hidup yang bersifat kosmologi. Dalam

lektur lama, Bissu dianggap sebagai manusia suci, keturunan para Dewa.

Dan dalam struktur kerajaan di Sulawesi Selatan, Bissu adalah penasihat

spiritual dan rohani para raja. Begitu pentingnya figur Bissu bagi

masyarakat ini, sehingga dalam upacara ritual, Bissu dĳadikan sebagai
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pemimpinnya. Diantara bentuk upacara yang kini masih tersisa adalah

Massongka Bala, untuk memohon keselamatan bagi seluruh warga

masyarakat dan para pemimpin kerajaan. Selain itu ada Mappeca Sure,

perayaan meyambut tahun baru Islam namun pelaksanaannya disesuaikan

dengan pemahaman kita sendiri. Acara ini sering dilaksanakan bersamaan

dengan Massongka Bala.

Kedua upacara ritual yang sangat penting dan dihormati pada masa

kerajaan itu, masih bertahan hingga kini. Namun komunitas Bissu juga

mengalami tekanan setelah Islam berkembang di Sulawesi

Selatan.Komunitas Bissu dianggap menyalahi kodrat menjadi perempuan,

meski jenis kelaminnya laki-laki. Namun menurut para Bissu, sesungguhnya

ini keliru. Karena Bissu berbeda dengan kalangan calabai (kaum waria)

yang lain, yang hanya calabai kedo-kedonami (waria yang meniru tingkah

laku perempuan) atau paccalabaimi (waria yang senang berhubungan secara

sexualitas dengan laki-laki maupun dengan wanita). Mereka adalah calabai

tungke'na lino. Yaitu calabai yang dirahmati oleh Yang Maha Kuasa dan

sudah dikodratkan berperilaku seperti itu. Menurut mereka, Bissu adalah

calabai yang tinggi kedudukannya dalam struktur kerajaan. Karena itulah

kalangan Bissu biasa pula dipanggil "guru”. Awal turunnya Bissu adalah di

tanah Luwu, lalu menyebar ke daerahdaerah kerajaan. Di kerajaan, mereka

(para Bissu-red) menjadi penasehat ritual kerajaan. Di Bone kemudian

dikenal Bissu Patappuloe (Bissu empat puluh) yang terpaksa lari keluar dari

Bone, karena terdesak oleh kalangan agamawan dan gerombolan DI/TII.

Beberapa dari mereka kemudian menetap di Pangkep.
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Gambar 69
seorang Bissu dengan seperangkat alat upacaranya

Rekomendasi:

Kawasan wisata ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah,

dikarenakan masyarakatnya yang masih menjaga budaya yang masih kental

dari zaman dahulu. Cara ini merupakan langkah pemerintah dalam

melestarikan dan menjaga budaya sekitar

3. Situs Makam Somba Labbakang

a. Jenis & Lokasi
Situs Pemakaman ini merupakan salah satu lokasi yang mengandung nilai

histori yang tinggi di kawasan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Di

sekitarKawasanpemakaman terdapat beberapa makam para Raja-raja yang

pernah berkuasa di wilayah ini. Situs Makam Somba Labbakang berjarak 3

km dari ibu kota Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dapat

ditempuh sekitar 10 menit dengan menggunakan kendaraan umum, adapun

situs ini terdapat di Kelurahan Manggalekana Kecamatan Labbakang.
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b. Sejarah
Kekaraengan Labakkang berasal dan bermula dari kebangsawan Kerajaan

Lombasang, yaitu sebuah kerajaan yang terletak di sebelah utara Siang.

Sampai Tahun 1625, Kerajaan Lombasang masih berdiri sendiri, merdeka

dan berdaulat, rajanya bergelar Sombayya (raja yang disembah) seperti

gelar yang dipakai Raja Gowa, sampai kemudian kerajaan ini ditaklukkan

Gowa pada masa pemerintahan Raja Gowa XIV, Sultan Alauddin

(Tumenanga ri Agamana). Sejak itulah raja Lombasang dan seterusnya

hanya berhak memakai gelar Karaeng saja. (Makkulau, 2008).

Ketika Sultan Hasanuddin, I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng

Bontomangape naik takhta sebagai raja Gowa XVI dalam Tahun 1653, Dia

memerintahkan supaya nama Lombasang diubah menjadi Labakkang. Pada

tahun 1667, daerah – daerah yang dikatakan Noorderprovincien (Daerah –

daerah utara) yang kemudian disebut Noorderdistricten ditaklukkan oleh

Kompeni Belanda yang bekerjasama dengan pasukan Bugis dibawah

pimpinan Arung Palakka dengan kekuatan senjata. Hanya Labakkang sendiri

yang menggabung dengan sukarela kepada Kompeni, tetapi kemudian,

Labakkang mengadakan perlawanan terhadap kompeni. Kompeni terpaksa

menaklukkan Labakkang dengan kekuatan senjata dan kerajaan itu

dimasukkan tanah – tanah Gouvernemen berdasarkan pasal 20 dari

Perjanjian Bungaya. (Makkulau, 2008). Distrik Labakkang dikepalai oleh

seorang Karaeng, membawahi 25 kepala kampong, diantaranya seorang yang

bergelar Karaeng, seorang bergelar Gallarang, seorang bergelar Mado, tiga

orang bergelar Matowa, tiga orang bergelar Jennang dan yang lain – lainnya

masing – masing bergelar Lokmo. Kampong – kampong tersebut ialah

Labakkang (lokmo), Labakkang (Gallarang), Tonasa (lokmo), Teko

(Lokmo), kajumate (Lokmo), lembang (Lokmo), Turungang (Lokmo),

Montjong Bori (Lokmo), Patjikombaja (Lokmo), Kasuwarang (Lokmo),
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Biringere (Lokmo), Bontobarani atau Kalibarang (lokmo), Gentung

(Lokmo), Parang – Parang (Lokmo), Pattalassang (lokmo), Mangallekana

(Lokmo), Djannalabu (Lokmo), Kabirisi (Matowa), Palambeang (matowa),

Bontowa (Matowa), Boroanging (Jennang), Kanaungang (Jennang),

KassiLoE (Jennang), Leang (mado), dan Bonto Tangnga (Karaeng).

(Makkulau, 2008).

Dahulu Karaeng Labakkang didampingi oleh sebuat Hadat yang

terdiri dari Lokmo Labakkang, Lokmo Tonasa, Lokmo Teko, lokmo

Kajumate, Lokmo Lambang, Lokmo Turungeng, Lokmo Moncong bori,

Lokmo Bolosino, Lokmo Patjikombaja, Lokmo Kasuwarang, lokmo

Biringere, dan Gallarang Labakkang. Dari mereka itu, adalah Lokmo dan

Gallarang Labakkang yang terkemuka. Dalam Upacara – upacara pelantikan

Karaeng Labakkang itulah yang memegang peranan terpenting. Lokmo

Labakkang adalah juga selaku pinati dari Kalompoang – kalompoang /

Arajang – arajang dari Labakkang. Kalompoang kekaraengan Labakkang itu

terdiri dari tiga pataka, yaitu Bolong Kampongnga atau Tamaloba, Bakkaka,

dan Djinaka. Bolong Kampongnga berasal dari Karaeng Barasa

(Pangkajene), Kalompoang mana diberikan selaku hadiah oleh raja Gowa

kepada Karaeng Lombasang karena raja ini membantu raja Gowa pada

permulaan abad XVII dalam peperangannya melawan Raja Barasa. Kedua

kalompoang yang lain itu adalah masing – masing dari Karaeng

Mangallekana dan Karaeng Malise. Kedua kekaraengan ini terletak dalam

daerah Lombasang dan keduanyalah yang sebenarnya merupakan inti

Kerajaan Lombasang. Labakkang dahulu rapat kekeluargannya dengan Gowa

dan Bone. (Makkulau, 2008).

Somba Lombasang / Labakkang yang terkenal ialah La Upa, seorang

bangawan tinggi yang pada dirinya menetes darah keturunan Gowa dan
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Luwu. Dialah yang memperanakkan I Biba Daeng Pa’ja Karaengta

Campagaya yang diperisterikan oleh La Sulili Matinrowe ri Malili dari garis

keturunan La Tenrisessu Cenning Luwu Arung Pancana, Raja Segeri

merangkap Raja Agang Nionjo’ (Tanete), Barru sekarang ini . Dari hasil

perkawinan keduanya inilah melahirkan Karaeng Labakkang La Ida

MatinroE ri Balang yang kawin dengan Patta Ati anak dari Arung Mampu La

Makkulau. Salah seorang anaknya yang terkenal dari Karaeng Matinroe ri

Balang ini adalah La Maruddani Karaeng Bonto – Bonto. Karaeng

Labakkang La Ida Matinroe ri Balang ini kemudian kawin lagi dengan I

Endang Daeng Tonji yang melahirkan putera – puterinya, diantaranya ialah

Karaengta Malise, Karaengta Campagaya, Karaengta Sapanang LaSanapipa

Daeng Niasi dan Karaengta Tana – Tana La Yummu. Anaknya yang terakhir

inilah, Karaengta Tana – tana La Yummu yang bersuamikan Andi Idjo

Daeng Mattawang Karaeng Lalolang (Raja Gowa yang terakhir). (Makkulau,

2008). Regent Labakkang, Page Daeng PaliE juga melawan Belanda yang

membuatnya diasingkan ke Bandung, berputerakan Sondeng Daeng Pasawi,

ia menikah dengan I Dellung, puteri dari Karaeng Galesong yang bernama

Majengkok Daeng Sila. Dari perkawinan itu lahirlah Andi Tjalla Daeng

Muntu kemudian jadi Karaeng Labakkang. Puteranya yang bernama Andi

Bahoeroe menggantikannya menjadi Karaeng Labakkang. Setelah terbentuk

Kecamatan Labakkang dia menjadi Camat Labakkang pertama, yang

sekaligus menandai awal pemerintahan kecamatan di wilayah tersebut.

(Makkulau, 2007 ; 2008).

Rekomendasi:

Wisata ini memerlukan promosi yang lebih untuk rekomendasinya, dimana

sejarah yang dmiliki sebuah daerha tidak boleh dilupakan. Karena bangsa

yang besar ialah yang tidak melupakan sejarahnya.
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4. Situs Makam Kerajaan Siang
a. Jenis & Lokasi

Kerajaan Siang yang sering dijuluki ‘kampung hilang’ karena telah tertelan

oleh sejarah dan keberadaanya kurang diketahui khalayak ramai, pada Situs

Pemakaman ini dapat memberikan bukti bahwa kerajaan Siang pernah ada.

Pada situs makam ini masyarakat dapat meningkatakan dan memperdalam

pengetahuan mengenai budaya dan sejarah. Situs Makam ini berjarak 8 km

dari ibu kota Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dapat ditempuh

sekitar 20 menit dengan menggunakan kendaraan roda empat ataupun

kendaraan umum, adapun situs ini terdapat di Kelurahan Bori Appaka

Kecamatan Bungoro.

b. Sejarah
Siang dalam nomenklatur Portugis disebut Sciom atau Ciom. Nama

“Siang” berasal dari kata “kasiwiang” , ang berarti persembahan kepada raja

(homage rendu a' un souverain) . (Pelras, 1977: 253). Bekas pusat wilayah

Kerajaan Siang, SengkaE – sekarang ini terletak di Desa Bori Appaka,

Kecamatan Bungoro, Pangkep – telah dikunjungi oleh Kapal – kapal

Portugis antara tahun 1542 dan 1548. (M Ali Fadhillah, 2000 dalam

Makkulau, 2007). Pelras mengemukakan bahwa selama masa pengaruh

Luwu di semenanjung timur Sulawesi Selatan, kemungkinan dari Abad X

hingga Abad XVI, terdapat kerajaan besar lain di semenanjung barat,

dikenal dengan nama Siang, yang pertama kali muncul pada sumber Erofah

dalam peta Portugis bertarikh 1540. Menurut catatan Portugis dari Abad 16,

Tallo atau Kerajaan Tallo pernah ditaklukkan oleh Kerajaan Gowa dan

Gowa sendiri mengakui Kerajaan Siang sebagai kerajaan yang “lebih besar”

dan lebih kuat dari mereka. (Andaya, 2004). Sumber Portugis menyebutkan

Siang pernah diperintah seorang raja bernama Raja Kodingareng (Gadinaro,

menurut dialek orang Portugis), sezaman dengan Don Alfonso, Raja
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Portugal I dan Paus Pascal II. (Pelras, 1985, A Zainal Abidin Farid: 1986

dalam Makkulau, 2007).

Pusat kerajaan Siang pada mulanya tumbuh berkat adanya sumber-sumber

alam: kelautan, hasil hutan dan mungkin mineral serta padi ladang yang

dieksploitasi oleh suatu populasi penduduk Makassar yang telah lama

mengenal jaringan perdagangan laut yang luas dengan memanfaatkan muara

sungai sebagai akses komunikasi utama. Frekuensi kontaknya dengan

komunitas lain membawa perubahan pada pola ekonomi, terutama setelah

mengenal teknologi penanaman padi basah (sawah) dan memungkinkan

peralihan kegiatan ekonomi sampai ke pedalaman dengan pembukaan

hutan-hutan untuk peningkatan produksi padi sebagai komoditas utama.

(Makkulau, 2005, 2007). Tome Pires mencatat bahwa satu tahun setelah

jatuhnya Kerajaan Malaka (Tahun 1511), Pulau – pulau Macacar

(Makassar) merupakan tempat – tempat yang terikat dalam jaringan

perdagangan interinsuler. Meskipun Pires menduga bahwa perdagangan

Macacar masih kurang penting, tetapi sejak itu, sudah menawarkan rute

langsung ke Maluku dengan melalui pesisir – pesisir selatan Kalimantan dan

Sulawesi; sebuah alternatif dari rute tradisional melalui pesisir utara Jawa

dan kepulauan Nusa Tenggara. Namun kita harus menunggu sampai

pertengahan Abad XVI, untuk mengetahui gambaran Sulawesi Selatan,

yaitu sejak perjalanan Antonio de Paiva (1542-1543) dan Manuel Pinto

(1545-1548) ke pesisir barat Sulawesi Selatan. Tome Pires menyebut beras

sebagai produk utama Macacar. Dan kenyataannya, para pelaut Portugis

belakangan telah mempunyai kesan khusus akan kesuburan negeri-negeri

Sulawesi Selatan yang terkenal dengan hasil hutan, beras dan makanan

lainnya. (Cortesao, 1944 dalam Fadhillah,et.al, 2000). Tonggak sejarah

kolonial di Gowa tahun 1667 juga berdampak kuat di Siang. Kekalahan

Gowa menghadapi aliansi Belanda-Bone berarti juga kekalahan dinasti

Gowa dan kebangkitan kembali dinasti Barasa yang mendukung Arung
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Palakka. I Johoro Pa'rasanya Tubarania naik sebagai penguasa lokal, I Joro

juga digelari Lo'moki Ba'le (penguasa dari seberang), karena ia kembali dari

seberang laut (Jawa dan Sumatera) mengikuti misi Arung Palakka ke negeri

sebelah barat nusantara. (Makkulau, 2005, 2007)

Rekomendasi:

Wisata ini memerlukan promosi yang lebih untuk rekomendasinya, dimana

sejarah yang dmiliki sebuah daerha tidak boleh dilupakan. Karena bangsa

yang besar ialah yang tidak melupakan sejarahnya.

5. Situs Makam Andi Maruddani
a. Jenis & Lokasi

Situs Makam Andi maruddani merupakan salah satu situs makam bersejarah

yang terdapat di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Andi Maruddani sendiri

merupakan salah satu Pahlawan pejuang kemerdekaan di Kabupaten

Pangkajene Kepulauan. Lokasi dari situs ini berjarak 5 km dari ibu kota

kabupaten yang dapat ditempuh dengan kendaraan umum dengan waktu

kurang lebih 15 menit. Adapun lokasi dari situs makam ini ialah Kelurahan

Labakkang

b. Sejarah
Pertama, Abad X – XV. Pada masa ini digambarkan awal sejarah dan

kelahiran Siang, pertumbuhan sampai masa kejayaan Siang. Juga dijelaskan

entitas politik, ekonomi dan hubungan perniagaan dengan daerah-daerah

lainnya. Dalam kesejajarannya pada historiografi lokal, teks – teks Portugis

berkenaan dengan pesisir barat dari utara ke selatan dan tapak arkeologi,

memberi kita realitas sosial dan budaya Sulawesi Selatan antara 1545-1609;

sebuah pandangan cukup rinci dan koheren. Sayangnya informasi paling

signifikan dari kesaksian-kesaksian Portugis itu mengacu pada periode

belakangan, yang dikatakan Pelras (1981: 174) mempunyai koherensi
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dengan teks Bugis Makassar dan memberi presisi sejak awal Abad XVI,

sementara masa – masa sebelumnya seperti yang diperkenalkan wiracarita I

La Galigo dengan asal - usul pengasas dinasti semi-keinderaan dan legenda-

legenda kerajaan belum dapat mengisi Abad XIV dan XV. Demikian pula

Negarakertagama, teks Jawa kuna itu sudah menyebut beberapa tuponim

agaknya bertetangga dekat: Bantayan (Bantaeng), Salaya (Selayar), dan

Mengkasar (Makassar), namun belum membantu banyak dan Sumber

Cinapun absen pada periode ini.

Kedua, Abad XVI – XIX. Pada periode ini Siang sudah mengalami

kejatuhan politik dan penurunan pengaruh. sebagai vasal (palili) Kerajaan

Gowa. Siang dalam kemelut sejarah, berada dalam rotasi kusut dominasi

Gowa dan superioritas kekuatan Bone-Belanda. Pada periode inilah

lambat laun nama Siang akhirnya benar-benar tenggelam dalam pentas

sejarah. Periode selanjutnya yang mendominasi hanyalah kerajaan kembar

Gowa - Tallo (Kerajaan Makassar), Kerajaan Bone dan Kerajaan Luwu.

Ketiga, Abad XIX – Revolusi Fisik dan Masa Pembangunan. Pada masa

ini Kerajaan kecil atau unit teritori politik, seperti Pangkajene, Bungoro,

Labakkang, Marang, Segeri dan Mandalle bangkit melakukan perlawanan

terhadap penjajahan Belanda. Pada periode ini muncul tokoh-tokoh

pergerakan dengan basis dan gerakan perjuangan yang rapi, yang berani

mengangkat senjata merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu

hampir merata di semua wilayah adatgemenschap. Tokoh pergerakan

seperti A. Mappe, La Sameggu Dg Kalaebbu, Andi Maruddani Karaeng

Bonto-Bonto, dan lain sebagainya hanyalah sebagian kecil dari tokoh-

tokoh pejuang kemerdekaan dari Pangkep. (Makkulau, 2005).
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Rekomendasi:

Wisata ini memerlukan promosi yang lebih untuk rekomendasinya, dimana

sejarah yang dmiliki sebuah daerha tidak boleh dilupakan. Karena bangsa

yang besar ialah yang tidak melupakan sejarahnya.

6. Situs Makam Andi Mauraga
a. Jenis & Lokasi

Situs Makam Andi Mauraga merupakan salah satu situs makam bersejarah

yang terdapat di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Andi Mauraga sendiri

merupakan salah satu keturunan Raja atau Karaeng di Kabupaten

Pangkajene Kepulauan kala itu. Lokasi dari situs ini berjarak 1 km dari ibu

kota kabupaten yang dapat ditempuh dengan kendaraan umum. Adapun

lokasi dari situs makam ini ialah Kelurahan Tumampua Kecamatan

Pangkajene.

b. Silsilah Keturunan Raja Siang
Alur rumpun Dinasti raja-raja Siang setelah tampuk pemerintahan Siang

Karaengta Allu' adalah sebagai berikut:

(1) Karaeng Allu; (2) Johor/Johoro' (La Mappasoro) MatinroE ri Ponrok.

Dialah yang bersama Arung Palakka ke Padang Pariaman pada abad XVII;

(3) Pattola Dg. Malliongi; (4) Pasempa Dg. Paraga; (5) Mangaweang Dg.

Sisurung; (6) Pacanda' Dg. Sirua (Karaeng Bonto Bonto); (7) PalambE Dg.

Pabali (Karaeng Tallanga) sezaman dengan datangnya Belanda di

Pangkajene; (8) Karaeng Kaluarrang dari Labakkang; (9) Ince Wangkang

dari Malaka; (10) Sollerang Dg. Malleja; (11) Andi Pappe Dg. Massikki

dari Soppeng; (12) Andi Papa Dg. Masalle; (13) Andi Jayalangkara' Dg.

Sitaba; (14) Andi Mauraga Dg. Malliungang; (15) Andi Burhanuddin; (16)

Andi Muri Dg. Lulu (Makkulau, 2005-2007).

Setiap diadakan Upacara Pengangkatan raja baru atau upacara

kebesaran lainnya yang berhubungan dengan upacara kerajaan, maka akan
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dihadiri oleh Oppoka ri Pacce'lang dan Anrong Appaka ri Siang, antara

lain (1) Daeng Risengkaya; (2) Lo'moka ri Kajuara; (3) Gallarang ri

Lesang; (4) Gallarang ri Baru Baru

Rekomendasi:

Wisata ini memerlukan promosi yang lebih untuk rekomendasinya, dimana

sejarah yang dmiliki sebuah daerha tidak boleh dilupakan. Karena bangsa

yang besar ialah yang tidak melupakan sejarahnya.

7. Sanggar Budaya Kerajaan Siang

Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene merupakan lokasi

dari Sanggar Budaya Kerajaan Siang, yang berjarak jaraknya sekitar 4 km dari

jalan poros Makassar – Pangkep dan ditempuh kurang lebih sekitar 5 menit

dengan menggunakan kendaraan umum ataupun pribadi. Adapun sanggar seni

ini memiliki tarikan budaya yang sangat erat dengan peninggalan Kerajaan

Siang dan sejarah didalamnya.

Something to do

Sanggar Seni ini dapat menambah ilmu dan pengalaman para pengunjung

mengenai budaya dan sejarah Kerjaan Siang. Salah satu yang dapat

dilakukan adalah melakukan ziarah ke makam Andi mauraga salah satu

pahlawan yang berjasa untuk Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Adapun

kegiatan lain yang dapat dilakuakn ialah mengikuti proses acara Ritual

Mappalili dan Mappadendang yang merupakan salah satu kegiatan beberapa

tahun sekali yang dilakukan oleh warga sekitar
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Gambar 70 Gambar 71
Acara tradisi turun sawah 'Mappalili' Acara tradisi Panen sawah

'Mappadendang' Sumber: Google.com
Sumber: Google.com

Something to see

Beberapa hal yang paling menarik saat berada di sanggar seni ini adalah

beberapa pertunjukan yang disuguhkan untuk para pengunjung, seperti

halnya pertunjukan musik tradisional yang dapat menambah wawasan

pengunjung tentang alat musik tradisional Sulawesi Selatan yang sekarang

sudah sangat jarang terihat. Selain itu Tarian Pamingki (Pakarena Bura’ne)

merupakan salah satu tarian yang dapat didapatkan di sanggar seni ini,

adapun tarian ini biasanya hanya bias disaksikan di acara-acara tertentusaja.

Gambar 72
Tarian Pamingk (PakarenaBura’ne)

Sumber: Google.com
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Rekomendasi:

Kawasan Sanggar Budaya Kerajaan Siang merupakan salah satu aset sejarah

yang dimiliki Kabupaten Pangkep. Dimana kawasan ini memerlukan

penambahan sarana dan prasarana pendukung, selain itu kawasan ini

memerlukan pemeliharaan bangunan maupun budaya dari pemerintah agar

masyrakat sekitar terbantu dalam menjaga budaya sejarah yang telah ada.



Gambar 73
Peta Titik Lokasi Wisata Alam
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Gambar 74
Peta Titik Lokasi Wisata Alam Sejarah dan Minat
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kabupaten Pangkep memiliki 3 kawasan wisata potensial berupa wisata alam, wisata

minat khusus, dan wisata sejarah/budaya. Adapun kawasan yang mendominasi ialah

kawasan wisata alam dan wilayah Kecamatan Bungoro merupakan salahsatu tempat

yang mendominasi lokasi kawasan wisata. Dari hasil penelitian kawasanwisata yang ada

di Kabupaten Pangkep, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Karakteristik dari setiap wisata alam umumnya hampir sama, yaitumerupakan daerah

leang (Gua) yang masing-masing memiliki keunikannya masing-masing.Sementara

itu wisata sejarah dan budaya masih mempertahankan aktifitas kebudayaan yang

kental dari tiap-tiap wilayah.

- Rekomendasi yang diberikan untuk kawasan wisata di Kabupaten Pangkep berupa

peningkatan daya Tarik wisatawan dengan cara promise kawasan wisata,pelengkapan

atau pengadaan sarana dan perasarana pendukung kawasan, perbaikan aksesibilitas

khususnya kondisi jalan, pengadaan signade ( Petunjuk arah ) yang dapat

memepermudah pengunjung dalam menemukan lokasi tiap-tiap kawasan wisata.
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