
 

PULAU SAMALONA 
KELURAHAN MARISO, KECAMATAN MARISO, KOTA MAKASSAR 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ABziMGBxyk  
 
https://www.youtube.com/watch?v=8FyguRTPkCI 
 
 
GAMBARAN UMUM 
 
Kondisi Umum Pulau Samalona 
Letak geografis Pulau Samalona berada pada 
koordinat 119°34’02” Bujur Timur dan -5°12’21” 
Lintang Selatan. Pulau ini termasuk ke dalam 
wilayah administratif, Kelurahan Mariso, 
Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Pulau ini 
Berbentuk bulat, dengan luas wilayah daratan ± 2 
Ha.  Jarak Pulau Samalona dari Kota Makassar ± 7 
Km (3,8 mil laut). 
 
 
Penggunaan lahan 
Tabel 1.   Penggunaan Lahan di Pulau Samalona 

NO PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha) 

1 Wisata Pantai 0,5 

2 Permukiman 1,2 

3 Pemakaman 0,1 

4 Vegetasi pantai 0,2 

Total 2,0 

https://www.youtube.com/watch?v=-ABziMGBxyk
https://www.youtube.com/watch?v=8FyguRTPkCI


 

Gambar 1. Grafik Penggunaan Lahan di Pulau Samalona 

 
 

Kependudukan 
Pulau Samalona terdiri dari 1 Rukun Tetangga (RT), dihuni oleh 13 Kepala Keluarga (KK) 
dengan jumlah penduduk 53 jiwa.  
 
Tabel 2. Kependudukan Pulau Samalona 

NO KETERANGAN JUMLAH 

1 Jumlah KK  13 

2 Jumlah Total Penduduk 53 

3 Penduduk Laki-Laki 27 

4 Penduduk Perempuan 26 

5 Penduduk Usia Produktif 30 

 
Mata Pencaharian 
Mata pencaharian penduduk Pulau Samalona sangat bergantung pada sektor 
kepariwisataan karena pulau ini merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup 
ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Selain itu, ada juga yang 
berprofesi sebagai Nelayan penangkap ikan dan pembudidaya ikan. 
 
Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Pulau Samalona 

JENIS PEKERJAAN JUMLAH 

Pengelola Wisata 25 Orang 

Nelayan 5 Orang 

Pembudidaya 1 Orang 
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Gambar 2. Grafik Mata Pencaharian Penduduk Pulau Samalona 

 
  

SARANA DAN PRASARANA 
 
Sarana-Prasarana Transportasi 
Alat transportasi reguler ke Pulau 
Samalona belum tersedia hingga saat 
ini. Warga pulau yang ingin bepergian 
ke Kota Makassar biasanya 
menggunakan perahu Katinting atau 
Speedboat. Bagi 
masyarakat/wisatawan yang ingin 
berkunjung ke Pulau ini, dapat 
menggunakan speed sewaan (carter) 
dengan waktu tempuh ± 15 menit dari 
dermaga Kayu Bangkoa Kota Makassar. 
Tarif sewa speedboat ke pulau ini ± Rp. 
400.000,-/trip. 
Pulau Samalona sangat membutuhkan dermaga sebagai tempat bersandarnya perahu 
dan kapal pengunjung/wisatawan. Saat ini, dermaga kayu di pulau tersebut sudah 
hancur dan tidak dapat digunakan lagi, hanya tersisa tiang-tiang dermaga yang masih 
berdiri.  Jalanan di pulau ini masih jalanan berpasir karena belum di pepin blok. 
 
Sarana-Prasarana Komunikasi 
Pulau Samalona termasuk pulau yang akses 
jaringannya cukup baik. Akses komunikasi 
telepon dan internet di pulau ini cukup lancar, 
meskipun tidak ada tower Base Transceiver 
Station (BTS) di pulau tersebut. Hal ini 
memperlancar komunikasi dan akses informasi 
bagi warga setempat dan juga 
pengunjung/wisatawan. 
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Sarana-Prasarana Listrik 
Masyarakat Pulau Samalona masih 
menggunakan Genset sebagai sumber 
listrik untuk penerangan. Terdapat 8 Unit 
Genset di pulau ini yang dikelola secara 
pribadi. Keberadaan genset ini cukup 
mengganggu ketenangan wisatawan 
karena suaranya yang sangat bising.  
 
 
 

 
Sarana-Prasarana Air Bersih  
Pulau Samalona telah memiliki instalasi 
penyulingan air (Arsinum) dengan 
kapasitas produksi 40 galon/hari dan 
dijual dengan harga Rp. 5.000,-/galon. Air 
bersih ini sudah cukup untuk memenuhi 
kebutuhan air minum warga dan 
pengunjung. Pengelolaan Arsinum 
tersebut dilakukan oleh RT setempat. 
 
 
 

Sarana-Prasarana Kesehatan 
Pulau Samalona belum memiliki Sarana Pelayanan kesehatan. Hal ini sangat meyulitkan 
masyarakat ataupun wisatawan untuk mendapatkan pelayan kesehatan. Warga yang 
sakit harus di rujuk ke Rumah Sakit yang berada di Kota Makassar. 
 
Sarana-Prasarana Pendidikan 
Pula Samalona sama sekali tidak memiliki sarana pendidikan. Hal ini menyulitkan warga 
pulau untuk mengeyam pendidikan. Untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, warga 
harus menyekolahkan anaknya di pulau-pulau terdekat atau di Kota Makassar. 
 

 
Sarana-Prasarana Peribadatan 
Pulau Samalona memiliki sarana 
peribadatan berupa mesjid. Ukuran 
masjid relatif kecil (7 x 7 meter) 
menyesuaikan dengan jumlah 
warga pulau.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Sarana-Prasarana Sanitasi Lingkungan 
Sanitasi lingkungan di Pulau Samalona 
belum optimal. Saluran pembuangan air 
masih belum tertata dengan baik, demikian 
juga dengan pembuangan sampah. Sampah 
umumnya di bakar, namun masih ada juga 
yang membuang ke pantai/laut. Umumnya 
warga telah memiliki kamar mandi dan 
Jamban. 
 
 
Sarana-Prasarana Kepariwisataan 
Pulau Samalona merupakan salah satu pulau yang sangat indah, memiliki pantai dengan 
pasir putih, air yang jernih serta pemandangan pantai dan bawah laut yang mempesona. 
Warga setempat membangun pondok/gazebo untuk tempat berteduh dan beristirahat 
bagi pengunjung. Mereka juga menyediakan pelayanan jasa penginapan (dirumah 
warga), makanan serta penyewaan alat snorkeling bagi wisatawan yang berkunjung ke 
pulau tersebut. Terdapat villa milik pribadi di Pulau Samalona. Villa tersebut dalam 
kondisi cukup terawat. 



 

Tabel 4.  Jenis dan Tarif Layanan Bagi Wisatawan di Pulau Samalona 

NO JENIS LAYANAN TARIF (Rp) 

1 Makanan Berat 30.000-100.000/Orang 
2 Penginapan   350.000-800.000/Malam 
3 Peralatan Snorkeling 50.000/Set 

 
 
EKOSISTEM TERUMBU KARANG 
 
Kondisi Terumbu Karang 
Perairan Kota Makassar saat ini sudah tidak memiliki terumbu karang dalam kondisi 
“bagus” maupun “sangat bagus”. Hal ini disebabkan karena tekanan antropogenik 
terhadap ekosistem tersebut dan cukup intensifnya aktivitas penangkapan ikan dan 
biota terumbu karang lainnya secara tidak ramah lingkungan (bom dan bius) (Coremap, 
LIP 2016). 

Hasil pemantauan ekosistem 
terumbu karang tahun 2016 di Pulau 
Samalona mendapati bahwa 
terumbu karangnya dalam kondisi 
“sedang”, dimana tutupan 
habitatnya 18,79%. Rendahnya 
peningkatan tutupan karang hidup 
disebabkan karena kondisi 
lingkungan terumbu karang yang 
tidak mendukung proses rekruitmen 
dan pertumbuhan karang, misalnya 
substrat yang didominasi oleh 

pecahan karang mati (rubble) bercampur pasir dan turf algae yang bisa menghambat 
proses pengendapan dan kehidupan baru larva planulae karang. Hasil monitoring tahun 
2016 diketahui bahwa tutupan karang mati di Pulau Samalona berkisar antara 63–71,1% 
(Coremap, LIP 2016). 
 
Tutupan Komponen Biotik 
Untuk kategori tutupan biota lain (other organisms) pada beberapa lokasi pengamatan 
nilai tutupannya berkisar antara 0,35–5,40%. Biota lain yang ditemukan antara lain 
seperti Crinoid, Tunicata, sea urchin. Hal ini kemuningkinan disebabkan oleh keberadaan 
Pulau Samalona yang dekat dengan daratan Kota Makassar dengan konsekuensi daerah 
perairan yang lebih tercemar dan turbiditas yang tinggi (Coremap, LIP 2016). 
 
Kelimpahan Ikan Karang 
Kelimpahan ikan di Pulau Samalona sangat Rendah. Lokasinya tidak jauh dan 
berhadapan langsung dengan Kota Makassar kemungkinan terjadinya sedimentasi dan 
penurunan kualitas air dari daratan besar yang berkontribusi terhadap rendahnya 
kelimpahan ikan karang. Jumlah jenis ikan karang yang didapatkan di pulau ini hanya 
sebanyak 6 spesies. Berdasarkan tingkat trofik, keanekaragaman jenis ikan karang 
menunjukkan kestabilan dalam preferensi makanan (Coremap, LIP 2016). 
 
 
 



 

AKTIVITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN 
 
Sebagian kecil penduduk Pulau Samalona (± 5 orang) bermata pencaharaian sebagai 
nelayan. Mereka pada umumnya melakukan aktifitas penangkapan di perairan sekitar 
pulau ini. 

Nelayan Pulau Samalona menggunakan 
armada penangkapan berupa perahu 
Katinting dengan alat tangkap pancing 
atau jaring. Selain itu, terdapat usaha 
budidaya ikan kerapu menggunakan 
Karamba Jaring Apung (KJA) berukuran 
4 x 4 meter. Umumnya mereka 
menjual lansung hasil tangkapan dan 
budidayanya kepada masyarakat 
setempat ataupun kepada wisatawan 
yang berkunjung ke pulau tersebut.  
 
 


