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itulah maka Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan berupaya mengembangkan destinasi2 baru.  
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LAPORAN PERJALANAN 

 
 Perjalanan diawali dari Gedung Mulo di mana kantor Disparbud SulSel berlokasi dengan dua buah 

kendaraan mini bus yang disediakan oleh Disparbud dan Tour Operator Caraka Jaya. Rute yang 

dipilih adalah melalui wilayah pantai masuk dari Tanjung Bayang ke Barombong, Galesong Utara, 

Galesong, Galesong Selatan, masuk kota Takalar. Seterusnya menyusur jalan poros keselatan, kearah 

Jeneponto. Sekitar 10 km setelah kota Takalar, belok kanan ke arah lokasi wisata pantai Lamangkia. 

Namun tidak singgah di Lamangkia, terus menelusuri jalan wilayah pantai menuju arah Desa Cikoang 

seterusnya menuju desa Laikang dimana Dusun Pandala berada.  

 

Dilokasi destinasi Wisata Tanam Pohon Pandala singgah di rumah penduduk yang menjadi Base 

Camp House LPTM dalam mengembangkan destinasi ini. Dilanjutkan dengan meninjau areal 

tanaman pohon Bitti yang telah ditanam oleh berbagai wisatawan mancanegara. Rombongan 

sempat menikmati pemandangan alam terbuka sambil menikmani kehijauan pohon Bitti.  

Acara dilanjutkan ke tempat penanaman pohon yang khusus disediakan bagi rombongan. Diantara 

peserta ada yang berusaha mengingat lokasi pohon yang ditanamnya untuk bisa dikunjungi 

dikemudian hari.  

 

Gallery foto2 penanaman pohon di lokasi 

    

        

       
 



Sambungan Gallery foto2 menanam pohon di PANDALA 

     

      
 

Setelah penanaman pohon Bitti perjalanan dilanjutkan ke PPLH (Pusat Pelatihan Lingkungan Hidup) 

Puntondo yang berjarak sekitar 5 km dari Pandala. PPLH Puntondo merupakan suatu kompleks 

dengan bangunan unik dari kayu dengan type bangunan tradisional dengan berbagai fasilitas untuk 

pelatihan, termasuk ruang sidang, pemondokan, restoran, bungalow dan fasilitas outbound. Lokasi 

ini banyak digunakan rombongan siswa untuk field trip dan rekreasi. Operator  wisata juga sering 

membawa tamu kesitu baik utk program sehari atau two days one night (2D1N) . Rombongan makan 

siang direstoran PPLH Puntondo.  

 

Perjalanan pulang dilakukan melalui wilayah Desa Punaga yang merupakan wilayah pantai.   

 

Potensi wisata rute perjalanan yang dilalui 

 

Rute wilayah pantai diperkenalkan oleh penulis laporan ini yang berperan sebagai pemandu 

perjalanan untuk memberi  gambaran tentang potensi titik2 menarik bagi wisatawan yang ada 

dijalur tersebut. Sebelum meninggalkan wilayah kota Makassar, wisatawan dapat disinggahkan di 

Benteng Somba Opu untuk mengenal keunikan bangunan berbagai etnis di Sulawesi Selatan. 

Disepanjang perjalanan wilayah pantai dapat dinikmati pemandangan unik pertanian, pohon Lontara 

yang mengandung sejarah kerajaan Gowa disamping rumah2 panggung yang masih tradisional yang 

tidak didapati ditempat lain apalagi dinegeri mereka.  

 

Dipusat kota Galesong masih terdapat Balla Lompoa yang arsitekturnya lain dari apa yang mereka 

biasa lihat. Disamping itu wisatawan dapat pula menyinggahi  tempat pembuatan dan perawatan 

perahu tradional yang berada disitu. Kalau kebetulan hari pasar, maka pasar tradisional di Galesong 

Selatan akan merupakan pemandangan yang unik. Di Galesong Selatan juga terdapat pembuatan 

perahu Jolloro yang dibuat dengan bahan batang pohon utuh yang dilobangi sesuai bentuk perahu.  

 

Di sebelah selatan Galesong Selatan masih ada kecamatan Sanrobone yang juga mempunyai potensi 

wisata antara lain lokasi pantai tempat bertelurnya penyu laut di Desa Laguruda.  

Di dalam kota Takalar sendiri ada beberapa obyek wisata yang dapat disinggahi. Industri rakyat 

pembuatan garabah atau keramik, produksi kue2 dengan bahan rumput laut dan industri kecil 

produksi camilan bipang. 



Diantara perjalanan dari kota Takalar ke lokasi destinasi Pandala terdapat lokasi rekreasi pantai yang 

sudah cukup dikenal yaitu Permandian Pantai Lamangkia. Juga yang sekarang ini sementara 

berkembang pesat yaitu Pantai Lakatong yang dikenal sebagai Tanggul. Disini juga sementara 

dibangun lokasi Water Boom oleh satu pengusaha swasta. Kemudian Desa Cikoang yang terkenal 

dengan acara tahunan religiusnya Maudu Lompoa.  

 

Setelah Cikoang sampailah kita ke lokasi Wisata Tanam Pohon di PANDALA. Sekilas tentang Wisata 

Tanam Pohon PANDALA akan diulas pada bagian berikut.  

 

PPLH Puntondo merupakan daya tarik tersendiri dimana tersedia restoran, pemondokan, ruang 

seminar dan fasilitas outbound. 

 

 Untuk perjalanan pulang dipilih rute melalui wilayah pantai di Desa Punaga yang ditandai dengan 

pantai pasir putih dan lokasi budi daya rumput laut disamping perumahan penduduk yang khas 

model panggung tradisional. Disana juga terdapat kompleks pekuburan tempat nenek Gubernur 

Syahrul Yasin Limpo dimakamkan. 

 

 

                        SEKITAR DESTINASI WISATA TANAM POHON PANDALA 
 

Destinasi wisata tanam pohon di Dusun Pandala dikembangkan oleh Dr. Ir. H. Baharuddin Abidin 

(HBA) sejak tahun 2006 dimulai dengan kerja sama antara Rotary Club of Makassar dengan Bupati 

Kabupaten Takalar. HBA waktu itu sebagai President Rotary Club of Makassar yang merencanakan 

untuk melakukann pengabdian masyarakat dengan sasaran perbaikan lingkungan hidup diwilayah 

pedesaan. Setelah berakhirnya masa kerja sama ini upaya penghijauan dilanjutkan oleh LPTM untuk 

diwujudkan sebagai destinasi wisata tanam pohon dengan harapan upaya tersebut bisa 

berkelanjutkan.  

 

Latar Belakang Pemikiran 

1. Negeri kita kaya dengan alam yang berbeda dengan alam dibelahan bumi lainnya 

terutama dinegeri yang sudah maju. Orang2 di negeri maju senang melihat dan 

mengunjungi apa sajapun yang lain dari keadaan yang dialaminya sehari-hari 

dinegerinya.  

2. Kesadaran dan kekhawatiran masyarakat maju akan kerusakan lingkungan hidup 

mendorong mereka ingin berpartisipasi sekecil apapun dalam merestorasi dan 

memperbaiki lingkung hidup 

3. Wisata menanam pohon yang sudah maju diberbagai negara dapat menjadi contoh   

untuk memanfaatkan alam dan potensi pasar menjadi tujuan wisata bagi wisatawan 

dari negara2 maju. 

4. Kenyataan bahwa obyek wisata di Sulawesi Selatan sudah banyak dikunjungi oleh 

wisman, akan merupakan potensi pasar riel bagi penambahan obyek wisata baru 

yang lebih kreatif.  

 



Mengapa PANDALA 

1. Pandala merupakan bagian wilayah yang tidak produktif karena keadaan tanahnya 

yang kering dan liat. Pada waktu hujan air tidak meresap kedalam tanah dan pada 

waktu kering tanah retak lebar menganga. Warga sangat kesulitan air dimusim 

kering. Penanaman pohon akan memperbaiki iklim sekitar dan menyebabkan tanah 

menjadi subur dan mampu menyimpan air.  

2. Jarak Pandala dari kota Makassar sekitar 80 km sehingga tidak terlalu jauh untuk 

dipaketkan dengan wisata seputar kota Makassar dan terletak diwilayah yang dilalui 

perjalanan wisata dari Makassar ke arah selatan seperti Bira, Tongke2 dan Danau 

Tempe. 

3. Pandala berada di Kecamatan Mangara Bombang dimana sdh ada beberapa obyek 

wisata yang ramai dikunjungi seperti lokasi wisata pantai Lamangkia, Water Boom, 

kolam renang dan wisata pantai di tanggul Lakatong, wisata pantai di Desa Punaga 

dan last but least lokasi PPLH (Pusat Pendidikan/Pelatihan Lingkungan Hidup). PPLH 

Puntondo sudah banyak dikunjungi terutama rombongan siswa/pelajar/mahasiswa 

bahkan dari manca negara. Lokasi Pandala yang dilalui sebelum mencapai PPLH 

Puntondo memungkinkan untuk meraih potensi rombongan ini untuk singgah 

menanam pohon sebelum ke PPLH Puntondo.  

 

Azas dan Metode 

1. Wisata Tanam Pohon brandingnya adalah wisata Eco Agro Edu Tourism 

2. Wisatawan menanam pohon sebagai kegiatan konservasi lingkungan hidup sekalian 

menunjang usaha tani masyarakat.  

3. Petani akan dikenalkan dengan usaha Wana Tani (Forest Farming) yaitu suatu model 

usaha tani yang memelihara keberadaan pohon.  

 

Kegiatan wisata harus menunjang kegiatan usaha dasar masrakat di lokasi destinasi wisata, 

bukan mengalihkannya menjadi pekerja wisata. 

 

PROGRAM 

Jangka Pendek 

- Membangun model/percontohan (dimulai 2007) 

 

Jangka Menengah 

- Menggalang partisipasi masyarakat untuk ikut dalam program dan memanfaatkan 

lahannya yang tidak produktif. Ini dilakukan dengan membagikan bibit Bitti kepada 

petani untuk ditanam di pekarangan rumah (dimulai 2008) sebagai pengenalan.  

 

- Mengajak petani yang memilik lahan tidak produktif untuk ikut dalam program Wana 

Tani (Forest Farming) pada lahannya tersebut (dimulai 2014). Target minimum 50 

petani dengan lahan seluas masing2 minimum 2500 meter. 



 

- Akan dijajaki juga kemungkinan untuk memperkenalkan model Silvipasture (Kebun 

Pohon Penggembalaan) yaitu lahan yang ditanami pohon Bitti yang setelah Bitti 

tumbuh besar, maka dijadikan lahan penggembalaan sapi yang dipelihara dalam 

kandang penggemukan ditempatkan dalam lahan itu sendiri. Ini akan berguna untuk 

memasok pupuk organik dari kotoran sapi. Sedang pohonnya menjadi tempat 

berteduh dari sengatan sinar matahari yang dapat mengakibatkan sapi menjadi 

kurus.  

 

Jangka Panjang 

- Setelah Bitti tumbuh dan mengembangkan iklim mirco yang baik maka disela-sela 

pohon Bitti akan ditanami pohon buah yang lebih pendek, sesuai rencana, pohon 

jeruk Kalamansi dan pohon buah Zirzak. Kedua jenis pohon ini sebagaimana pohon 

Bitti mempunyai nilai ekonomis tinggi.   

 

- Setelah Kalamansi dan Zirsak berbuah, maka wisata memetik buah dapat 

dilaksanakan disamping wisata menanam pohon.  

 

Baik dalam program jangka pendek, menengah dan panjang, seluruhnya diisi dengan wisata 

menanam pohon dengan pohon utama Bitti, Jeruk Kalamansi dan pohon buah Zirzak. 

Pohon2 lain dapat dijadikan penambah variasi.  

 

KEUNTUNGAN BAGI PETANI 

- Memperoleh bibit pohon Bitti, jeruk Kalamansi, pohon Zirzak dan bibit pohon lainnya 

secara cuma-cuma (dari LPTM atau pihak lain) 

- Bimbingan berkelanjutan bagaimana menjalankan usaha Wana Tani (dari wisatawan 

volunteering) 

- Bimbingan membuat pupuk kompos (dari wisatawan volunteering) 

- Kemungkinan bantuan pupuk organik (dari pihak lain) 

- Kesempatan pelayanan akomodasi bagi wisatawan (Farmers House Homestay) 

- Bimbingan tata cara menerima tamu wisatawan (dari LPTM) 

- Membantu pemasaran hasil pertanian petani Wana Tani melalui wisata memetik 

buah 

 

KEUNTUNGAN TAMBAHAN DIMASA DEPAN 

Wisatawan yang telah menanam pohon diharapkan dan diingatkan untuk mengunjungi 

Pandala lagi untuk melihat pohon yang sudah ditanamnya (repeated sales)  

 

YANG TELAH BERKUNJUNG DAN MENANAM POHON 

Sudah banyak pengunjung mancanegara yang telah dibawa berkunjung dan menanam 

pohon di Pandala. Mulai dari USA, Jerman, Swiss, Belanda, Australia, Jepang, Singapura dan 



Inggris. Bahkan yang dari Inggris sempat tinggal selama sebulan bersama petani menanam 

pohon, memagari dan menyiangi lokasi.  

Dari pengunjung dalam negeri juga banyak, selain dari warga Makassar, juga dari kota lain 

termasuk dari Rotary Club dari kota lain.  

Kedatangan pengunjung masih sifatnya perjalanan individual, tidak dikoordinir oleh agen 

perjalanan.  

 

Gallery beberapa Photo Wisman yang telah menanam pohon di Pandala 

 

     

      

                 

              

       
 

 

BIMBINGAN DARI CBI the Netherlands 

Pada tahun 2008 LPTM mendapat kesempatan untuk diikutkan dalam program bimbingan 5 

tahun dari CBI the Netherlands untuk mengakses pasar wisata EU khususnya eco wisata. 

Dalam program ini pimpinan LPTM dan staff mendapat pelatihan di Rotterdamm dalam 

teknik2 mengakses pasar EU dan diikut sertakan dalam pameran2 wisata yang diadakan di 

EU. Karena LPTM khususnya menawarkan wisata pendidikan, maka LPTM diberi kesempatan 

khusus untuk mengikuti Workshop ICEF yang dilaksanakan di Berlin setiap tahun. Dari 

Workshop ICEF dikembangkan kerja sama dengan agen2 wisata pendidikan dari seluruh 

dunia. Sekarang sementara dalam pembicaraan dengan beberapa agen di EU termasuk dari 

Jerman, Belanda dan Polandia.  



 

Gallery photo2 kegiatan bantuan CBI di Rotterdam. 

           
 

Gallery foto Workshop Work And Travel Berlin 2012 

f   

 

 

Gallery foto Workshop Work And Travel Berlin 2013 
 

    
 

      
 

 

 

Target Pemasaran 

1. Volulunteering dalam bentuk Community Volunteering, Internship, Gap Year, Career 

Break, Sabbatical Leave, Senior Volunteering. 

2. Study tour 

3. Packaged tour, one day, two days one night 

4. Summer camps bersama antara peserta lokal, nusantara dan mancanegara 

5. Untuk pasar domestic dan lokal: field trip siswa dan pelajar, one day trip tamu2 hotel 

di Makassar 

 

 



 

Visi 

Pandala akan merupakan destinasi wisata eco edu tourism yang menarik bagi 

pelancong mancanegara, nusantara dan lokal.  

 

Misi 

Membangun destinasi wisata yang menunjang dan bersinergi dengan mata 

pencaharian utama masyarakat setempat disamping memakmurkan 

masyarakat melalui peran aktif dalam kepariwisataan sambil memperbaiki 

kualitas lingkungan hidup. 

 

PENUTUP 

 

Semoga kunjungan ini membawa pengertian yang lebih mendalam bagi stake 

holders terkait yang dapat membantu percepatan realisasi program2 proyek 

pengembangan wisata tanam pohon ini.  

 

 


