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Makassar

Kawasan Makassar
Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota
metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibukota
Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau
Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan
Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di
sebelah selatan.

Kota ini menawarkan berbagai obyek wisata yang menarik, sebanyak 62 obyek wisata terdapat
di kawasan ini antara lain permainan tradisional "Ma'raga", merupakan pertunjukan permainan
bola raga yang dipindahkan dari kaki ke kaki atau ke tangan, pertunjukan ini dimainkan dengan
suka cita. Para pemain menggunakan pakaian adat seperti passapu dan sarung, biasanya
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dimainkan oleh 6 orang pemain. Pertunjukan ini akan semakin menarik ketika para pemain
mulai saling menopang hingga semakin tinggi dan tetap lihai memainkan bola dan tidak terjatuh
ke tanah. selain itu terdapat beragam tarian-tarian tradisional seperti Tari Pakarena.

Makassar modern memiliki banyak tempat wisata yang digunakan untuk keperluan hiburan
masyarakat Makassar maupun bagi wisatawan yang berasal dari kota maupun negara lain.
Beberapa di antaranya yang paling digemari maayarakat makassar adalah Pantai Losari, pantai
yang terletak di pusat kota menjadi lokasi strategis sebagai tempat wisata, selain sebagai
tempat untuk melihat matahari tenggelam (sunset) pada sore hari, juga terdapat kawasan
kuliner lokal yang menawarkan berbagai macama makanan, seperti pisang epe. selain itu
terdapat juga Benteng Fort Rotterdam, merupakan salah satu benteng di Sulawesi Selatan
yang boleh dianggap megah dan menawan. Benteng ini merupakan peninggalan sejarah
Kesultanan Gowa, Kesultanan ini pernah berjaya sekitar abad ke-17 dengan ibu kota Makassar.
Kesultanan ini sebenarnya memiliki 17 buah benteng yang mengitari seluruh ibu kota. Hanya
saja, Benteng Fort Rotterdam merupakan benteng paling megah di antara benteng benteng
lainnya dan keasliannya masih terpelihara hingga kini.

Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Di Makassar, Soekarno-Hatta menjadi nama pelabuhan,
khususnya pelabuhan untuk kapal penumpang dan terminal penumpang. Pelabuhan ini dikelola
oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo IV).

Di area pelabuhan penumpang ini terdapat Masjid Babussalam. Masjid ini diresmikan Presiden
Megawati, berbarengan dengan peresmian Terminal Petikemas Makassar, pada 21 Juli 2001.
Sementara di kawasan ujung utara pelabuhan, atau ujung jalan Nusantara, terdapat awal Jalan
Tol Reformasi (tol lingkar Makassar) yang menghubungkan kawasan pelabuhan dengan pusat
kota. Jalan tol yang hanya sepanjang 3,1 km ini dikelola oleh PT Nusantara Infrastructure Tbk.
Perusahaan milik Bosowa Group ini juga jadi pengelola jalan tol Bintaro-Bumi Serpong Damai
(Jakarta/Tangerang).

Paotere adalah suatu pelabuhan perahu yang terletak di Kecamatan Ujung Tanah, Makassar.
Pelabuhan yang berjarak ± 5 km (± 30 menit) dari pusat Kota Makassar ini merupakan salah
satu pelabuhan rakyat warisan tempo doeloe yang masih bertahan dan merupakan bukti
peninggalan Kerajaan Gowa-Tallo sejak abad ke-14 sewaktu memberangkatkan sekitar 200
armada Perahu Phinisi ke Malaka. Pelabuhan Paotere sekarang ini masih dipakai sebagai
pelabuhan perahu-perahu rakyat seperti Phinisi dan Lambo dan juga menjadi pusat niaga
nelayan.
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Kota Makassar mempunyai sebuah bandara internasional, Bandar Udara Internasional Sultan
Hasanuddin yang pada tanggal 26 September 2008 diresmikan oleh Presiden RI Susilo
Bambang Yudhoyono yang menandakan mulai pada saat itu Bandar Udara Internasional Sultan
Hasanuddin beroperasi secara penuh di mana sebelumnya telah beroperasi tetapi hanya
sebagian. Bandara Hasanuddin juga memiliki taksi khusus Bandara dengan harga yang
bervariasi sesuai dengan region dari daerah yang dituju serta shuttle bus khusus yang melayani
jalur dari dan ke bandara baru. Bahkan banyak taksi-taksi yang gelap yang juga menawarkan
jasa kepada penumpang yang baru tiba di Makassar. Pada tahun 2009 diharapkan runway
yang baru telah rampung dan bisa digunakan.

Pete-pete adalah sebutan angkot di Makassar dan sekitarnya. Pete-pete merah adalah angkot
yang berasal dari Kabupaten Gowa dan melayani pengangkutan antar kota, sedangkan petepete biru adalah angkot yang berasal dari Kota Makassar itu sendiri dan hanya melayani
pengangkutan di wilayah Makassar saja. Makassar terkenal dengan angkutan tradisional
becak. Jumlahnya sendiri mencapai 1.500 unit. Pemerintah setempat memberlakukan becak
untuk pariwisata dan khusus beroperasi di sekitar kawasan wisata saja. Tarifnya tergantung
kesepakatan dengan pengayuh.

Selain itu terdapat berbagai fasilitas pendukung wisata. Sebanyak 124 Hotel berbintang dan
penginapan yang dapat digunakan oleh wisatawan, 267 restoran dan rumah makan, 102 lokasi
karaoke, pub, dan diskotik, serta 230 biro maupun agen perjalanan wisata.

Untuk Menuju Kota Makassar dapat ditempuh melalui berbagai Moda Transportasi:
Transportasi Darat
Untuk menuju Kota Makassar kita dapat menggunakan Bus, maupun mobil sewa, dengan
tujuan terminal Regional Daya
Transportasi Laut
Hampir semua kapal Pelni berlabuh di kota ini, karena Makassar menjadi lokasi transit kapal
laut penumpang yang akan menuju wilaya Indonesia Barat maupun Timur. Kapal pada
umumnya berlabuh dipelabuhan laut nusatara Soekarno Hatta
Transportasi Udara
Untuk menuju Kota Makassar, pengujung dapat menumpang pesawat dari berbagai Maskapai
penerbangan dengan Rute Bandara Hasanuddin Makassar.
Koordinat: -5.120573299999999, 119.48756679999997
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