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PENGEHBANGAN WlSATA REKREASI PANTAI BAROMBONG 

3. 1. Lokasi Rekreasi 

Lokasi yang dikembangkan adalah area yang mempunyai 

luasan 750 m x 300 m, hal ini dengan dasar 

pertimbangan potensi lokasi, adapun yang menjadi 

faktor pertimbangan adalah : 

merupakan area yang direncanakan pemerintah 

sebagai kawasan rekreasi pantai. 

- memililti potensi alam lingkunian yang baik. 

- pencapaian ke lokasi terletak didaerah strategis 

berada 18 km dari pusat kota Ujung Pandang. 

- kawasan sangat mendukung kehadiran pengembangan 

fasilitas rekreasi. 

- lokasi berbatasan dengan pemukiman penduduk 

disebelah Timur dan sekolah pelayaran disebelah 

Selatan serta Sungai Batang Baru disebelah Utara. 

alan dekat dengan pelayanan 

prasarana utilitas. 
'III 

3.1.1. Pencapaian Kawasan II 
il. 

Kawasan rekreasi pantai terletak di daerah Barat 

dari pusat kota Ujung Pandang dengan jalur I: 

hirarkinya sebagai area kawasan rekreasi. Untuk 

itu untuk mencapai kawasan Barombong dapat 

dilakukan dengan jalur jalan aspal dengan kondisi 

balk. 

----- --- - -j 
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Peta Posisi Kawasan Pantai Barombong terhadap 

kota Ujung Pandang dan Hirarkinya terhadap kota . 
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Gambar 3.1. Pola Sirkulasi ke Kawasan 
II 

Sumber : Data dari RDTRK, 1994. I 
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Gambar 3.2. Kondisi Kawasan Pantai 

Hasil Olahan Data RDTRK, 1994Sumber 

Khusus Kota E - Tata Penghijauan 

Kota E 
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3.1.2.	 Kondisi Fisik dan Alam Lingkungan 

> Fisik Kawasan 

A.	 Letak Geografis 

Kota Ujung Pandang terletak di pantai barat pada 

1190 24 17,38" Bujur Timur dan 50 0,8 6,; 19"#	 # 

Lintang Selatan dan merupakan daerah yang 

memiliki pesisir pantai yang luas. 

B.	 Kondisi Topografi 

Sebagian beaar wilayah pesisir pantai Barombong 

memiliki permukaan datar dan sabagian keeil 

bcrdaratan tinggi, ketinggian dari permukaan laut 

antara 0-25 meter dengan kemiringan tanah rata

"rata	 2% ke arah barat. 

Jenis kontur relatif landai dan sedang. 

c.	 Keadaan Iklim 

Kawasan beriklim tropis dengan kelembaban udara 

antara 73%-86% denian 6uhu antara 2~C-34 C. 

3.1.3. Keadaan Alam Lingkungan Pantai 

A	 Flora 

Tanaman yang menjadi eiri khas di sekitar kawasan 

pantai adalah ; pohon kelapa dan warang, sebagian 

keeil bakau, dan rumput-rumputan 

B.	 Fauna 

Pantai sekitar selat makasar memiliki jenis hewan 

perairan dan darat. Untuk hewan perairan bisa 

dikomsumsi sebagai bahan makanan dan juga untuk 

ikan hias, sedangkan hewan darat berupa biawak, 

burung dan jenis ternak lainnya. 
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c. Elemen-elemen pantai 

1) Laut 

Air pantai/laut yang dimiliki bersih dengan 

kandungan garam tidak terlalu tinggi. 

2) Ombak 

Ombak di sekitar selat Makasar relatif keeil 

dan tenang, ketinggian gelombang rata-rata 0,5

2 meter selama musim Barat dan 0,5-1 meter 

selama musim Timur. 

3)	 Cakrawala 

Merupakan garis horisontal lurus yang dibentuk 

oleh batas pertemuan antara langit dan bumi, 

pada kawasan pantai Barombong eakrawala dapat 

dinikmati dan dikejauhan dapat dilihat pulau 

Kadingareng jauh di sebelah Utara. 

4) Matahari 

Keindahan matahari dapat dinikmati pada saat 

terbenam dan merupakan daya tar1k tel~sendiri 

akat sekitar. 

D.	 Batu-batuan 

1)	 Pasir 

Pada kawasan pantai Barombong merupakan hampar 

an pasir yang bersih dan mempunyai warna keabu

abuan dan kecoklat-coklatan. i
2)	 Batu kerikil 

IBentuk bentuk yang ada bulat halus, bulat. 

kasar, persegi dan runcing serta warna coklat 

dan kekuning-kuningan. 
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3)	 Karang 

Batu karang yang ada di Selat Makasar memiliki 

tekstur yang kasar namun mempunyai bentuk yang 

indah dan kokoh. 

E. Prasarana 

1) Listrik 

Kelurahan Barombong untuk kondisi saat ini 

memiliki aliran listik yang baik. 

2) Air minum 

Sumber air minum penduduk wilayah ini 

berasal dari sumur, persediaan air 

tersedia walaupun musim kemarau panjang. 

3) Jalan 

umumnya 

tawar 

Kondisi jalan yang ada umumnya baik, terutama 

untuk meneapai lokasi kawasan, sedangkan untuk 

masuk ke kawasan rekreasi pantai masih berupa 

jalan tanah perkerasan. 

3.2. Keadaan Saaial Maayarakat Setempat 

A. Ke~an Sosial Ekonomi 

Masyarakat Ujung Pandang terutama masyarakat 
T 
~ 

~ 
I' 

sekitar Bnrombong rata-rata bermata peneaharian 

bertani dan nelayan, sebagian keeil bekerja 

dikantor pemerintahan maupun swasta. 

B. Keadaan Budaya 

Masyarakat Ujung Pandang dikelompokkan dalam 2 

golongan besar yaitu Bugis dan Makasar. Ada 

perbedaan antara kedua masyarakat tersebut 

terutama disekitar kelurahan Barombong yaitu 
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Gambar 3.3. Kondisi Fasilltas YangO-Aaa

Sumber : RDTRK Khusus Kota E, 1994. 
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masyarakat Bugis bermata peneaharian nelayan 

dan bereoeok tanam, sedangkan masyarakat Makasar 

sebagian keeil nelayan dan sebagian besar 

bereoeok tanam. 

3.3. Hinat Hasyarakat Terhadap Obyek Rekreasi 

Keinginan masyarakat Ujung Pandang untuk berekreasi 

sangat tinggi dilihat dari perkembangan tiap 

tahunnya semakin bertambah, hal ini bisa terlihat 

pada waktu-waktu libur. 

3.4. Perkembangan Obyek Rekreasi Barombong 

3.4.1. Kondisi Wisata Pantai Barombong 

-~.-=:' : .• 

~ 
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Keterangan Gambar 

1&3.Gasebo 

Fungsi gasebo sebenarnya dimanfaatkan sebagai 

tempat untuk istirahat dan menikmati keindahan 

laut, namun kenyataannya difungsikan sebagai 

tempat jualan/kios dan penyewaaan ban renang dan 

perahu sampan, hanya sebagian keeil yang 

dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Sedangkan 

gasebo yang ada di sekitar taman hampir tidak 

termanfaatkan karena kondisi gasebo sudah tidak 

layak pakai/rusak. 

2.Penginapan 

Penginapan dalam hal ini adalah tempat yang biasa 

dipakai oleh pihak pengelola untuk menerima tamu 

yang ingin menginap, namun bukan untuk 

disewakan. Karena letaknya tersendiri, terlihat 

tidak ada hubungan antara rekreasi dengan 

penginapan. 

4.Kantor Pengelola 

Kantor yang mengurusi masalah kepentingan 

pengunjung pengelolaannya sudah berjalan baik 

namun kondisi bangunan kurang terawat, sehingga 

berkesan seperti rumah tinggal. 

5.Keamanan Pantai 

letak yang strategis dan pengawasan yang baik 

akan menjamin pengunjung yang datang. Letak ruang 

pengawasan sudah baik, namun karena bangunannya 

rendah pemantauan terhadap pengunjung tidak 

maksimal, menjadi kendala bagi keamanan pantai. 
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6.Pos Kareis dan Pos Parkir 

Pos keduanya menjadi satu, tidak adanya perbedaan 

antara kareis pejalan kaki dan kareis kendaran 

membuat entrance masuk sering mengalami kemaeetan 

pada hari-hari libur, sedangkan kondisi parkir 

pada kawasan ini tidak ada aturannya sehingga 

parkir dapat dilakukan dimana saja. 

7.Tambak / Sumber Air 

"Tambak" disini merupakan tambak yang sering 

dimanfaatkan oleh masyarakat terutama anak-anak 

aebagai tempat untuk mandi karena airnya jernih 

dan bersih dan juga dimanfaatkan sebagai tempat 

pengaliran air sawah dan oleh pengelola ditata 

sebagai tempat untuk santai bagi pengunjung. 

8.Sungai Batang Baru 

Dari data yang ada diketahui bahwa kedalaman 

sungai tidak jauh berbeda, + 80 em pada musim 

kemarau dan + 175 em musim hujan. Sungai ini 

______________~~ dimanfaatkan sebagai dermaga perahu 

penyeberangan dan tempat untuk memaneing oleh 

pengunjung serta masyarakat setempat. 

9.Sekolah Pelayaran 

Sekolah pelayaran yang berbatasan langsung dengan 

rekreasi pantai Barombong sangat mendukung 

keberadaan rekreasipantai, hanya saja perlu 

diberi tanda pada laut untuk menghindari 

terganggunya rutinitas rekreasi pantai. 
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10.Masyarakat Di sekitar Kawasan 

Kondisi masyarakat sekitar merupakan faktor 

pendukung hadirnya rekreasi, dalam hal ini perlu 

mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menghi

dupkan atraksi tradisional setempat. 

3.4.2.	 Fasilitas Rekreasi 

Fasilitas rekreasi tersebut diatas rata-rata 

masih belum mampu memenuhi tuntutan pengunjung. 

Adapun data fasilitas dan sarana rekreasi pantai 

Barombong saat ini adalah 
Tabel - 2 

Jumlah Fasilitas Yang Ada 

Fasilitas Jumlah 

- Penginapan 
- Penyewaan Sampan 
- Penyewaan Ban 
- Warung I Kios 
- Gasebo Taman 
- Gasebo Pesisir Pantai 
- Ruang Santai 
- Pengelola 
- Pos Keamanan 
- Pos Tiket 

2 
2 
1 
1 
4 

20 
1 
1 
1 
1 

Sumber Kantor Kelurahan Barombong, 1994 

3.4.3.	 Segmentasi Wisatawan Pengunjung 

Pengunjung yang datang mayorita.s adalah 

masyarakat sekitar kota Ujung Pandang yaitu 

mencapai 85% sedangkan sisanya masyarakat dari 

luar kota Ujung Pandang. Sedangkan dari kelompok 

usia 5-30 tahun sebanyak 57% dan lebih dari 30 

tahun mencapai 43% Adapun jumlah pengunjung 

Pantai Barombong adalah ; 
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Tabel - 3 
Jumlah Wisatawan ( 1990 - 1994 ) 

Tahun Wisatawan Jumlah 

Kota UP Luar UP 

1990 800 150 950 
1991 835 122 957 
1992 775 210 985 
1993 900 215 1015 
1994 925 212 1137 

Sumber Kantor Kelurahan Barombong, 1994 

Sedangkan angkutan transportaai yang digunakan 

para pengunjung juga bervariasi hal in1 dimung

kinkan karena jalan ke lokasi sangat baik. Data 

yang diperoleh menunjukkan, sebagai berikut 

Tabel - 4 
Jumlah Kendaraan Pengunjung ( 1990 - 1994 ) 

Tahun Bus Mobil Motor Sepeda Perahu 

1990 25 65 86 33 12 
1991 29 77 98 45 25 
1992 32 63 87 56 37 
1993 
1994 

39-

35 

1-
77 
89 

~~ 

107 
o~ 

67 
4.1 

45 I 
II 

I
 

Sumber : Kantor Pengelola Pantai Barombong, 1994 

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa 

pengunjung Pantai Barombong didominasi oleh 

wisatawan dari masyarakat Kota Ujung Pandang . 

•
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3.5.	 Pengembangan Fasilitas'Rekrasi Pantai Barombons 

3.5.1.	 Rekreasi Pantai 

Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat untuk 

melepaskan kejenuhan dan sebagai penyegaran 

maka rekreasl pantai harus dapat dinikmati secara 

bebas dan santai. 

3.5.2.	 Bentuk Fasilitas dan Potensi Alam 

Dalam hal pengembangan rekreasi pantai perlu 

mempertimbangkan hal yang mempengaruhi hasil yang 

akan dicapai, adapun area kawasan dan faktor yang 

mendukuns hadirnya fasilitas adalah : 

A.	 Fasilitas 

Fasilitas yang dihadirkan mampu memenuhi tuntutan 

pengunjung, dapat dilakukan secara leluasa. 

Fasilitas yang dihadirkan antara lain : 

1) Ruang Terbuka, kegiatan yang berhubungan, 

kegiatan bersampan, berenang, memanclng, 

taman dan kegiatan atraksi wisata. 

2)	 Ruans Tertutup, merupakan pewadahan untuk 

kegiatan, restoran, kios souvenir, gardu 

pandang, pengelola, mushola dan sasebo. 

3)	 Kegiatan Service, kegiatan yang berhubungan 

dengan perawatan, seperti parkir, toilet dan 

km/wc serta ruang mekanikal dan elektrikal. 

B.	 Program Kegiatan 

1)	 Kegiatan Utama 

Kegiatan yang berhubungan dengan. rekreasi yaitu 

aktif dan pasif. 
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- Kegiatan Aktif, kegiatan yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan rekreasi secara 

aktif, seperti ; renang, bersampan, memancing 

Kegiatan Pasif, kegiatan non aktif yaitu 

hanya sekedar duduk-duduk, santai, nonton yang 

sedang rekreasi atau makan-minum. 

2} Kegiatan Penunjang,. kegiatan yang berhubungan
 

dengan pengelolaan dan pelayanan pengunjung.
 

3} Kegiatan Service, kegiatan yang berhubungan
 

dengan pemeliharaan dan keamanan fasilitas
 

c.	 Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan ruang yang akan disediakan sebagai 

sarana dan prasarana rekreasi, meliputi; 

1}	 Fasilitas 

Area berenang, area bersampan, area memancing, 

kolam renang, taman dan ruang santai, serta 

tempat bermain. 

2}	 Service 

Area parkir, mushola, gasebo, restoran, atraksi 

wisata, ruang mekanikal/elektrikal, penjualan 

souvenir dan km/wc 

3}	 Pengelola 

ruang pimpinan, ruang administrasi, ruang 

pengawasan dan keamanan, ruang urusan, 

pemeliharaan, ruang informasi, gardu jaga. 
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D.	 Tuntutan Sarana Fasilitas 

1)	 Aspek Kesegaran 

Hal yang berhubungan dengan keadaan segar 

yaitu terasa nyaman dan ringan serta bebas. 

rt" 

r+~ 

r-	 -.r----. ~ 

2)	 Aspek Visual 

Hal yang berhubungan dengan pandangan mata 

secara 'leluasa untuk menikmati alam bebas tidak 

terhalang. 

rC 
A"rC 

.k 
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3)	 Aspek Kebebasan 

Pengunjung yang berekreasi membutuhkan kebe

basan dalam melakukan kegiatan rekreasi dalam 

hal ini tingkah laku pengunjung. 

_.__.	 --i~.- ' 
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4) Aspek Kedinamisan 

Dalam melakukan kegiatan manusia cenderung 

untuk tidak terikat atau kaku dalam bertingkah 

laku, dan kaitannya dalam rekreasi adalah 

pengunjung bebas melangkah dan leluasa. 

- ~elemahan 

Dalam penataan fasilitas rekreasi pantai harus 

didukung oleh pengelolaan fasilitas yang baik, 

hal ini untuk menjaga kedinamisan alam 

lingkungan pantai dan lingkungan sekitar 

kawasan. Ada beberapa pertimbangan dalam 

merencanakan perletakan fasiltas karena adanya 

sekolah pelayaran dan tambak pada area 

kawasan serta adanya sungai Batang Baru. 

Adapun pertimbangan tersebut adalah 

pada area pantai perlu diberi tanda atau 

simbol yang dapat dilihat dan sebagai batas; 

hal ini untuk menjaga rutinitas kegiatan 

masing-masing pemakai laut. 
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- pembatas antara sekolah pelayaran dan rekreasi 

diusahakan untuk menghidupkan suasana keduanya 

yaitu dengan menghadirkan elemen pantai atau 

vegetasi sebagai olahannya. 

- diusahakan adanya interaksi antara sekolah 

pelayaran dan rekreasi dalam hal pengawasan. 

- perlu penegasan jalan masuk utama/entrance 

yang khas dan informatif pada rekreasi pantai. 

2.5.3. Potensi Lingkungan Alam 

A.	 Elemen-elemen Alam 

Elemen-elemen pantai yang ada di pantai Barombong 

banyak macamnya, hal ini sangat potensial untuk 

dijadikan sebagai obyek pendukung keberadaan 

fasilitas rekreasi pantai. Elemen pantai yang ada 

seperti, ombak, cakrawala, matahari menjadi daya 

tarik tersendiri. 

B.	 Bentuk Elemen Pantai 

Bentuk elemen pantai seperti, batu-batuan, pasir 

dan batu karang menjadi hal yang menarlk dalam 

penataan kawasan fasilitas rekrasi pantai. 

c.	 Flora dan Fauna 

Flora, pada kawasan pantai Barombong pepohonan 

sangat berpotensi dalam penataan lanskap pada 

kawasan pantai. 

Fauna, pada kawasan hewan laut merupakan obyek 

yang menarik dalam pengadaan fasilitas memancing 

dan ikan hias. 

I
I
I 
j 

- ~---------
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D. Kondisi Alam (dalam hal ini iklim) 

merupakan daerah tropis, sangat potensial untuk 

dijadikan penyegaran bagi pengunjung pantai. 

- Kelemahan 

Elemen dan kondisi alam lingkungan tidak 

dapat diolah namun diharapkan bisa sebagai 

obyek pendukung atau view, sedangkan bentuk alam 

pantai dan flora dan fauna dapat diolah sebagai 

obyek yang menarik atau pendukung fasilitas 

rekreasi pantai. 

--------~.-


