Kawasan Wisata Bantimurung

Air Terjun Bantimurung | Foto: Indra Pradana.

Bantimurung adalah primadona wisata alam Sulawesi Selatan. Sebagai objek wisata andalan,
Bantimurung menyodorkan beragam atraksi wisata menarik. Air terjun yang mengalir deras,
aliran sungai dengan tepian berbatu yang diapit kokohnya tebing terjal, serta sejuknya hawa
menjadi suguhan yang mengundang banyak pengunjung. Bantimurung pun dikenal hingga ke
mancanegara sebagai “The Kingdom of Butterfly”. Sebuah julukan yang diberikan karena
keanekaragaman dan kelimpahan kupu-kupunya ini pulalah yang mendasari Taman Nasional
(TN) Bantimurung Bulusaraung mengembangkan penangkaran kupu-kupu yang diusung dalam
konsep Taman Kupu-kupu. Selain untuk kepentingan konservasi jenis, Taman Kupu-kupu ini
berfungsi sebagai wahana pendidikan konservasi bagi masyarakat umum.

Atraksi Kupu-kupu | Foto: Saiful Bachri.

Beragam aktivitas dapat dilakukan di kawasan wisata Bantimurung. Kesegaran air terjun
mengundang para pengunjung untuk berwisata tirta. Atraksi kupu-kupu beterbangan beraneka
warna menambah semaraknya suasana. Keindahan panorama ini pun dapat dinikmati dari atas
ketika kita melayang menggunakan flying fox. Pengunjung pun dapat penyusuri keindahan
aliran sungai hingga ke hulunya, di danau Kassi Kebo. Danau ini dikelilingi oleh tebing terjal dan
dihiasi hamparan pasir putih di tepiannya. Danau ini lah yang menjadi habitat utama kupu-kupu
Bantimurung. Di dekat danau terdapat Gua Batu yang menyajikan juntaian stalagtit dan tonjolan
stalagmit serta keindahan ornamen gua lainnya. Di sisi sungai lainnya terdapat pula Gua Mimpi
dengan ornamen yang tak kalah indahnya.

Gua Mimpi | Foto: Gary K. Smith.
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Pemerintah daerah Kabupaten Maros dan Balai TN. Bantimurung Bulusaraung
mengembangkan berbagai sarana dan prasarana wisata. Di sekitar air terjun terdapat beberapa
Gazebo sebagai tempat wisatawan beristirahat. Tak hanya itu, mushola, toko souvenir, kolam
renang anak, baruga pertemuan, toilet, area parkir, dan penginapan pun telah tersedia untuk
mendukung kenyamanan berwisata.

Taman Kupu-kupu | Foto: Kamajaya Shagir.

Lokasi Kawasan Wisata Bantimurung sangat strategis bisa dijangkau dari berbagai jurusan dan
dilintasi oleh jalan lintas Kabupaten Maros-Bone menjadikan lokasi ini semakin menarik untuk
dikunjungi. Objek wisata ini tak jauh dari Ibu Kota Provinsi. Dari Makassar hanya berjarak ± 42
km dan dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pun hanya berjarak ± 24 km dan dapat
ditempuh dalam waktu ± 1 jam dengan menggunakan kendaraan roda empat
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