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Penulisan artikel ini bertujuan untuk (i) mengetahui apa saja manfaat dari 

keberadaan hutan mangrove di tengah kota Makassar, (ii) siapa saja yang 
memperoleh keuntungan dari hutan mengrove. Hutan mangrove berperan besar 
dalam menjaga alam sekitar. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan 

teknik wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Analisis data 
mempergunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menemukan: (1) Manfaat 
keberadaan hutan mangrove di tengah kota Makassar yaitu:menahan abrasi 
pantai, sebagai mata pencaharian masyarakat, edukasi lingkungan dan 
ekowisata. (2) Mereka yang diuntungkan dengan hutan mangrove yaitu 
masyarakat, swasta, dan pemerintah. Rekomendasi pengabdian ini adalah hutan 

mangrove sangat penting keberadaannya oleh karena itu mangrove harus 

dipelihara dan dibudidayakan. 
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Abstract 
Writing this article aims to (i) find out what are the benefits of the existence of 
mangrove forests in the middle of Makassar city, (ii) who can benefit from 
mangrove forests. Mangrove forests play a major role in protecting the natural 

environment. This article uses qualitative-quantitative methods with interview, 
observation, and documentation studies. Data analysis used qualitative analysis. 
The results of the study found: (1) The benefits of the existence of a mangrove 
forest in the middle of the city of Makassar, namely: resisting coastal abrasion, as 
a community livelihood, environmental education and ecotourism. (2) Those 

who benefit from mangrove forests are the community, the private sector, and the 

government. The recommendation for this service is that mangrove forests are 
very important, therefore mangroves must be maintained and cultivated 
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PENDAHULUAN 

Manusia pada dasarnya memiliki 

kecenderungan bersenang-senang dan 

perbuatan lain yang menunjukkan 

pengungkapan dirinya bahwa dia bahagia dan 

bergembira. Berbagai cara lain dapat dilakukan 

manusia dalam mencari kebahagiaan dan 

kesenangan dirinya.  

Rekreasi dan melakukan wisata 

merupakan salah satu bentuk pencarian 

manusia atas kesenangan dan kebahagiaan 

jiwanya, manusia rela mengorbankan apa saja 

demi kepuasan tersebut. Tidak ada yang lebih 

penting dari manusia di dunia ini selain 

daripada menemukan kebahagiaan. 

Di Indonesia bahkan seluruh dunia orang 

selalu melakukan wisata untuk mencari 

kesenangan diri, bahkan begitu pentingnya 

berwisata orang sudah merencanakannya untuk 

berwisata jauh hari sebelumnya seperti berlibur 

akhir pekan. Pasca pandemi Covid, trend 

pariwisata mengalami peningkatan signifikan. 

Perasaan terkungkung selama ini menyebabkan 

manusia ingin melepaskan diri dan terbebas. 

Manusia ramai-ramai meninggalkan kampung 

halamannya menuju ke mana saja di seluruh 

penjuru dunia sebagai ekspresi wisata. 

Ada bermacam-macam jenis wisata yang 

orang lakukan dalam kesehariannya. Ada 

wisata pantai, wisata alam, wisata gunung, 

tergantung kecenderungan orang bersangkutan. 

Bahkan orang dapat berwisata di halaman 

rumahnya saja dan tidak perlu pergi jauh 

mengeluarkan uang banyak. Ada juga yang 

berwisata di pinggir sungai sambil 

menenangkan diri. 

Di era sekarang orang dapat mengubah 

apa saja menjadi bernilai. Lingkungan yang 

tidak baik penuh bahaya dapat disulap menjadi 

bernilai dan mengandung aspek komersil seperti 

menjadikan kebun yang penuh buah menjadi 

bernilai wisata sehingga lahirlah wisata buah, 

demikian juga sungai yang penuh bahaya dan 

memiliki potensi banjir yang besar disulap 

menjadi wisata sungai diiringi dengan tanaman 

mangrove sebagai objek (Kinasih & Purnaweni, 

2019). Wisata mangrove bukan hanya sebagai 

obyek kunjungan tetapi juga obyek kajian 

berbagai disiplin ilmu yang lagi trend. Apalagi 

tanaman mangrove atau tanaman bakau 

merupakan satu-satunya tanaman yang sangat 

tepat ditanam di pinggir sungai. 

Ada banyak penelitian tentang tanaman 

mangrove, antara lain: penelitian Sumar 

tentang “Penanaman Mangrove sebagai Upaya 

Pencegahan Abrasi Di Pesisir Pantai Sabang 

Ruk Desa Pembaharuan”  (Sumar, 2021), 

penelitian tentang “Manfaat Dan Fungsi Hutan 

Mangrove Bagi Kehidupan” (Riwayati, 2014). 

Penelitian tentang “Pemanfaatan tumbuhan 

mangrove oleh masyarakat Desa Bakau Besar 

Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten 

Mempawah” (Rosyada et al., 2018). 

Sedangkan penelitian wisata mangrove antara 

lain: Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove Di 

Desa Kuala Karang Kabupaten Kubu Raya 

(Putra, 2014), Nilai Ekonomi Tidak Langsung 

Ekosistem Mangrove Di Kelurahan Tongkaina 

Kecamatan Bunaken Kota Manado (Polii et al., 

2020), dan Persepsi Masyarakat Lokal 

Terhadap Pengembangan Hutan Mangrove 

Sebagai Kawasan Ekowisata Di Kampung 

Ruar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak 

Numfor (Rumbino et al., 2021). 

Di kota Makassar, wisata hutan mangrove 

lagi menjadi pusat perhatian pemerintah kota, 

hutan mangrove yang banyak tumbuh di daerah 

pinggiran sungai sedang digarap potensi-potensi 

wisatanya diharapkan hal itu dapat 

memberikan kontribusi bagi pemerintah dan 

masyarakat sekaligus sebagai proteksi 

lingkungan. Pengabdian ini berupa kunjungan 

ke hutan mangrove yang bertujuan untuk 

mengetahui potensi-potensi wisata mangrove di 

makassar dan manfaat yang diperoleh dengan 

adanya mangrove tersebut. 

METODE 

Pengabdian ini didahului dengan 

sosialisasi tentang pentingnya hutan mangrove, 

manfaat dan keuntungan memeliharanya yang 

kemudian materinya dikembangkan lebih jauh 

dalam bentuk diskusi kelompok selanjutnya 

diadakan kunjungan lapangan yaitu ke hutan 

mangrove untuk melihat potensi-potensi yang 

dimilikinya dan mengembangkannya lebih 

jauh. Kunjungan lapangan ini merupakan seri 

kuliah sosiologi lingkungan. Kunjungan 

lapangan ini diikuti sekitar 30 orang mahasiswa 

dan 1 orang dosen pembimbing. Di akhir 

kunjungan mahasiswa membuat laporan 

pengabdian. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Menanam mangrove di pinggir sungai dan 

laut 

Dalam mengadakan kunjungan ke hutan 

mangrove perjalanan dilakukan dengan 

menaiki perahu mesin. Perjalanan 

membutuhkan waktu sekitar 20 menit dari 

tempat naiknya penumpang ke arah hutan 

mangrove. Dalam perjalanan sungai yang 

dilewati banyak ditumbuhi tanaman mangrove 

yang tumbuh secara alami maupun ditanam 

oleh masyarakat. Mendekati pesisir pantai yang 

merupakan muara sungai menuju laut tampak 

tanaman mangrove tumbuh dengan tertata rapi. 

Menurut orang yang membawa perahu bahwa 

“pada awalnya daerah ini tidak ada tanaman 

mangrove bahkan yang ada pun tumbuhnya 

tidak teratur tapi dengan inisiatif masyarakat di 

sini dia menjadi lebih teratur dan memiliki 

banyak fungsi”. Fungsi mangrove tersebut 

adalah menahan gempuran ombak 

(Karminarsih, 2007; Sumar, 2021) sehingga 

masyarakat bisa memelihara ikan di daerah ini.  

Selain itu, dia dapat bermanfaat banyak seperti 

bernilai estetik sehingga dibuatlah suasana 

menjadi indah dalam bentuk wisata. Akhirnya 

tanaman mangrove ditata dan diatur sehingga 

bernilai seni bagi publik. Maka dibangunlah 

jembatan di tengah hutan mangrove 

mengelilingi pohon-pohon yang ada. Selain itu, 

jembatan tersebut dicat dengan warna-warni 

yang menarik dipandang mata dan membuat 

pengunjung berlama-lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Jembatan di tengah hutan mangrove 

yang berwarna-warni. 

Ada beberapa BUMN yang turut serta 

memberi bantuan tanaman mangrove di wilayah 

ini, di antaranya Bank Indonesia melalui 

program CSR-nya (Corporate Social 

Responsibilty). Mereka juga memperlihatkan 

kepedulian atas kebutuhan sosial kemsyarakatan 

yang mendesak untuk ditunaikan. Apalagi Bank 

Indonesia selama ini selalu memberi bantuan 

sosial.  

Menanam mangrove bermanfaat dalam 

mencegah abrasi pantai serta tempat ikan-ikan 

hidupnya, dan masyarakat menjadikan hutan 

mangrove sebagai kawasan pemeliharaan ikan. 

 

B. Menciptakan peluang kerja 

Beberapa tahun yang lalu daerah ini tidak 

terlalu dikenal dan tidak ada yang mau tinggal di 

sini. Tetapi pembangunan yang terus meningkat 

sehingga daerah ini menjadi dikenal dan 

akhirnya berangsur-angsur mulai ramai, orang-

orang pun berdatangan dan pembangunan satu 

per satu mulai digalakkan 

Hal itupun kemudian berdampak pada 

banyaknya orang yang membuka alat 

transportasi ke daerah  tersebut (Asbi & Rauf, 

2019). Banyaknya perahu mesin merupakan 

bukti adanya alat transportasi itu dan 

jumlahnya meningkat. Menurut sopir perahu 

tersebut bahwa “banyaknya orang yang masuk 

ke daerah tersebut memberikan peluang kerja 

bagi dia apalagi jalan menuju daerah itu hanya 

dapat dilalui dengan perahu motor”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rombongan wisata hutan mangrove 

sedang mengendarai perahu motor. 

Orang-orang yang mengantar rombongan 

wisata adalah masyarakat setempat yang 

memiliki perahu motor. Dengan demikian, 

masyarakat sekitar memiliki penghasilan 

tambahan sebagai pengantar orang berwisata. 

Dalam kondisi tertentu dia tetap menjalankan 

profesinya sebagai nelayan. 

Banyak warga di daerah ini juga mulai ke 

luar bekerja. Oleh karena wilayah ini lebih dekat 

KIMA (Kawasan Industri Makassar) maka 

orang-orang di sini banyak yang bekerja di 

sekitarnya.  

 

 

 



C. Mencintai lingkungan  

Daerah yang memiliki hutan mangrove 

sudah menjadi lokasi wisata masyarakat yang 

dimanfaatkan untuk kepentingan warga 

setempat. Hutan mangrove tersebut dikelola 

oleh masyarakat setempat melalui petunjuk 

pemerintah kota. Tetapi masyarakat 

mengelolahnya atas nama lembaga masyarakat 

seperti karang taruna atau lembaga pencinta 

wisata masyarakat dan sebagainya (El Haq & 

Satra, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Jembatan kayu yang dibuat di 

tengah hutan 

Proses pembangunan jembatan juga 

dilakukan oleh warga yang diinisiasi oleh karang 

taruna desa.  Melalui karang taruna diadakan 

kerjasama dengan pihak ketiga yang merupakan 

lembaga swasta. Lembaga ini yang membiayai 

pembangunan jembatan yang menghubungkan 

setiap sudut hutan sehingga biisa dikelilingi oleh 

masyarakat. 

Jembatan yang dibangun selain berwarna 

warni juga tidak mengganggu tanaman yang 

ada. Jembatan dibangun di antara pohon-pohon 

yang ada atau di atas mangrove yang masih kecil 

sehingga tujuan berwisata tidak terganggu. 

 

D. Mengembangkan wisata ramah lingkungan 

Pengembangan wisata hutan mangrove 

dari awal sudah berbasis ramah lingkungan. Hal 

teraebut terlihat melalui penataan lingkungan 

yang tetap menjaga keasliannnya. Masyarakat 

ingin pendatang tetap menikmati keaslian  

tetapi dengan nuansa modern, maka 

dibangunlah jembatan panjang di atas air 

supaya kita tetap dapat memperoleh aroma 

‘hutan’.  

Selain itu, para pengunjung dapat 

menikmati suasana alami pedesaan namun 

berda di tengah kota dengan aroma pohon-

pohonan dan dedaunan di antara percikan air 

sungai yang masih asri. Mereka juga menikmati 

hangatnya desiran angin yang menerpa tubuh 

mereka. 

Dalam konsep berwawasan lingkungan, 

pengunjung dapat melakukan apapun dan tidak 

merusak lingkungan karena pohon yang ada 

tidak terjangkau oleh para pengunjung. 

Masyarakat juga tidak terpancing untuk 

membuang sampah sembarangan karena 

suasana yang mendukung berupa lingkungan 

yang bersih. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Rombongan mengadakan foto 

bersama pada salah satu spot 

bagus 

Wisata hutan mangrove memberikan 

banyak pelajaran, mulai dari pengelolaan 

potensi wilayah, pengelolaan lingkungan, 

pengelolaan sumber daya dan kerja sama. Hal 

tersebut diramu dalam satu tujuan untuk 

kepentingan masyarakat. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Hutan mangrove di tengah kota memberikan 

manfaat yang besar bagi warga. Manfaat yg 

diperoleh sangat kuas mulai dari manfaat 

lingkungan, manfaat ekonomi, manfaat budaya, 

manfaat kesehatan, dan sebagainya. Olehnya itu 

dinggap penting untuk memelihara dan menjaga 

keberadaan tanaman ini. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Termakasih kepada Bapak walikota Makassar 

yang telah memberikan ijin dan memfasilitasi 

sehingga kami dapat mengadakan kunjungan 

resmi ke hutan Mangrove. 

DAFTAR PUSTAKA 

Asbi, A. M., & Rauf, R. A. (2019). Pengaruh 

Eksistensi Hutan Mangrove terhadap 

Aspek Sosial, Ekonomi dan Kearifan 



Lokal Masyarakat Pesisir di Desa Jaring 
Halus, Kecamatan Secanggang, 
Kabupaten Langkat. Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi, 19(3), 666. 

https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i3.70
9 

El Haq, I. H., & Satra, A. (2011). PERSEPSI 

PESANGGEM MENGENAI HUTAN 

MANGROVE DAN Pesanggem 
Perception about Mangrove Forest and 

Participation in Environmental Frienldy 
Mangrove. Sodality, 05(01), 97–103. 

Karminarsih, E. (2007). The Use of Ecosytem 

Mangrove in Minimalize Disaster Impact 
in Beach Area. Jmht, XIII(3), 182–187. 

Kinasih, P. I., & Purnaweni, H. (2019). 
Pemanfaatan Mangrove Untuk 

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. 
Conference on Public Administration and 

Society, 01(01), 71–78. 

Polii, V. D., Durand, S. S., Andaki, J. A., 

Fakultas, M., Kelautan, I., Sam, U., 

Pengajar, S., Perikanan, F., Universitas, 
K., & Ratulangi, S. (2020). NILAI 

EKONOMI TIDAK LANGSUNG 

EKOSISTEM MANGROVE DI 
KELURAHAN TONGKAINA 

KECAMATAN BUNAKEN KOTA 

MANADO. 8(1), 13–23. 

Putra, W. (2014). Kawasan Ekowisata Hutan 

Mangrove Di Desa Kuala Karang 
Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Online 
Mahasiswa Arsitektur Universitas 

Tanjungpura, 2(2), pp 41-55. 

Riwayati. (2014). Manfaat Dan Fungsi Hutan 
Mangrove Bagi Kehidupan. Jurnal 

Keluarga Sehat Sejahtera, 12(24), 17–23. 

Rosyada, A., Anwari, M. S., & Muflihati. 

(2018). Pemanfaatan tumbuhan 
mangrove oleh masyarakat Desa Bakau 

Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh 
Kabupaten Mempawah. Jurnal Hutan 

Lestari, 6(1), 62–70. 

Rumbino, F., Moeljono, S., & Ungirwalu, A. 

(2021). Persepsi Masyarakat Lokal 

Terhadap Pengembangan Hutan 
Mangrove Sebagai Kawasan Ekowisata 

Di Kampung Ruar Distrik Biak Timur 
Kabupaten Biak Numfor. Cassowary, 4(2), 

205–220. 
https://doi.org/10.30862/casssowary.cs.

v4.i2.76 

Sumar. (2021). Penanaman Mangrove sebagai 
Upaya Pencegahan Abrasi Di Pesisir 

Pantai Sabang Ruk Desa Pembaharuan. 
Ikraith-Abdimas, 4(1), 126–130. 

 

 


