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Abstrak 
 
Air merupakan unsur utama bagi kehidupan makhluk di planet ini. Manusia tidak dapat melanjutkan kehidupannya 
tanpa penyediaan air yang cukup baik dalam segi kuantitas, kualitas, dan kontinuitasnya. Tujuan penelitian ini 
adalah, (1) Menganalisis untuk mengetahui kapasitas pipa distribusi yang ada dikaitkan dengan kebutuhan air bersih 
berdasarkan jumlah pnduduk saat ini tahun 2012, (2) menyusun model/strategi pengembangan jaringan pipa 
distribusi yang dibutuhkan dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk hingga tahun 2022. Penelitian ini di laksanakan 
di wilayah pesisir kelurahan Tallo kecamatan Tallo Kota Makassar, Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 
survey lapangan dan pengumpulan data – data sekunder yang berhubungan denga penelitian. Data dianalisis dan 
disimulasi menggunakan program aplikasi Waternet Versi 2,2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi 
eksisting pada aliran fluktuatif menunjukkan beberapa titik node tidak dapat terlayani air bersih secara maksima, 
khususnya pada jam – jam puncak pelayanan. Untuk tahun proyeksi tahun 2022 hasil penelitian menunjukkan semua 
titik node dapat terlayani air bersih secara maksimal bila diameter pipa eksisting dalam jaringan sudah diperbesar 
sesuai hasil analisis. Jaringan pipa distribusi yang ada tersebut dapat dikembangkan dengan menambah jaringan pipa 
baru secara paralel dengan pipa eksisting sesuai tingkat dan jumlah kebutuhan penduduk. Jaringan pipa distribusi 
yang melayani kawasan pesisir Kelurahan Tallo untuk kondisi eksisting tahun 2012, dengan data-data pelayanan 
Jumlah Penduduk di Kelurahan Tallo = 8.034 Jiwa. Jaringan pipa distribusi, terdiri dari Pipa dia. 6” = 1.765 meter, 
Pipa dia. 4” = 1.813 meter, Pipa dia. 3” = 873 meter, Pipa dia. 2” = 3.743 meter. 
 
Kata kunci: kapasitas pipa distribusi, kebutuhan air bersih, pengembangan jaringan pipa 
 
 
 
Abstract 
 
Water represent especial element to life creature in this planet. Human being cannot continue its life without is 
ready of good enough water in amount facet, quality, and its his. Target this research is, ( 1) Analysing to know 
related to existing distribution pipe capacities of clean amount water required pursuant amount resident in this time 
year 2012, ( 2) compiling model / strategy development required distribution pipe network related growth resident 
till year 2022. This research executing in region coastal area sub-district Tallo district Tallo Town Makassar, 
Method which used research is field survey and data collecting - data sekunder coresponding of research denga. 
Data analysed and simulation use application program Waternet Version 2,2. Result of research indicate that the 
condition eksisting at stream offluktuatif show some dot node cannot serve by clean water maximal, specially at - 
clock culminate service. For the year year projection 2022 result of research show all dot node can serve by clean 
water maximally if/when pipe diameter eksisting network have been enlarged according result analysis. the existing 
Pipe distribution network can be developed adding new pipe network parallelly with pipe eksisting according to 
amount and storey;level requirement resident. Pipe distribution network serving area coastal area Sub-District 
Tallo the condition year eksisting 2012, with datas service Amount Resident in Sub-District Tallo = 8.034 head. 
Network Pipe distribution, consist Pipe he/she is. 6 = 1.765 metre, Pipe he/she is. 4 = 1.813 metre, Pipe he/she is. 3 
= 873 metre, Pipe he/she is. 2 = 3.743 metre. 
 
Keyword: distribution pipe capacities, clean amount of water required, development of pipe network 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENDAHULUAN 

Air merupakan unsur utama bagi kehidupan makhluk di planet ini. Manusia tidak dapat 

melanjutkan kehidupannya tanpa penyediaan air yang cukup baik dalam segi kuantitas, kualitas, 

dan kontinuitasnya. Air digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti kebutuhan 

domestik, industri, pengairan, pembangkit tenaga listrik, rumah tangga, dan berbagai kebutuhan 

lainnya. Ketergantungan manusia terhadap air semakin besar sejalan dengan bertambahnya 

jumlah penduduk. Keterbatasan air mengakibatkan berlakunya hukum ekonomi bahwa air 

merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis, utamanya bagi negara-negara yang idak memiliki 

sumber air baku, serta orang rela bersusah payah dan membayar mahal untuk membeli air ketika 

terjadi krisis air dimusim kemarau. 

Masyarakat di perkotaan belum semuanya mendapatkan pelayanan air bersih dalam 

kuantitas dan kontinuitasnya. Hal ini karena jumlah penduduk yang terus bertambah dan 

perkembangan kota yang semakin padat, serta peningkatan derajat kehidupan warga, serta 

perluasan kawasan permukiman. Kebutuhan akan penyediaan dan pelayanan air bersih setiap 

tahun semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kota, untuk kategori 

kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa membutuhkan air bersih sekitar 190 

liter/orang/hari, sedangkan untuk kota kecamatan dengan jumlah penduduk 3.000 s/d 20.000 jiwa 

membutuhkan air bersih sebesar 100 liter/orang/hari (Standar Ditjen Cipta Karya, Departemen 

Pekerjaan Umum, 2002). 

Pertumbuhan sektor ekonomi, perdagangan dan modernisasi industri perkotaan yang 

diikuti oleh perkembangan berbagai macam kegiatan dan intensitas kegiatan dengan segala 

fasilitasnya merubah wujud perkotaan dengan pesatnya, telah mendorong penduduk untuk 

melakukan migrasi atau urbanisasi ke kota (Kodoatie, R. J. 2008). Hal ini dapat menimbulkan 

berbagai masalah perkotaan yang akan dihadapi dan menuntut bertambahnya kebutuhan air 

bersih serta bertambahnya fasilitas perkotaan. Isu utama permasalahan infrastruktur di perkotaan 

adalah tidak seimbangnya antara ketersediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan seperti 

penyediaan permukiman, transportasi, sanitasi, sistem drainase dan kuantitas jaringan pipa 

distribusi air bersih perkotaan dengan jumlah penduduk yang ada. 

Konsumen yang berada pada daerah dengan topografi tinggi pada jam-jam tertentu 

terutama pagi dan sore, tekanan air menjadi sangat rendah bahkan ada beberapa wilayah yang 

tidak mendapatkan air. Demikian pula halnya pada wilayah-wilayah yang berada di kawasan-



kawasan pesisir perkotaan yang berada jauh dari lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM, 

sudah tentu mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena tekanan air yang ada 

didalam pipa sangat kecil. Dikota Makassar masih terdapat kawasan-kawasan pesisir yang belum 

dapat mengakses kebutuhan air bersih yang disediakan oleh pihak PDAM Kota Makassar, 

utamanya di wilayah Kecamatan Tallo yang secara geografis berada di wilayah utara Kota 

Makassar. Hampir seluruh wilayah Kecamatan Tallo, ketersediaan sumber air bersih PDAM 

dilayani dari IPA Panaikang dengan kapasitas produksi air terpasang sebesar 1000 liter/detik. 

Jumlah penduduk Kecamatan Tallo berdasarkan data dari BPS Kota Makassar tahun 2012 

sebanyak 135.574 jiwa. Jumlah rumah tangga yang sudah dilayani oleh PDAM Kota Makassar di 

wilayah studi, yakni: Kelurahan Tallo sebesar 914 sambungan langsung (SL), (Bappenas, 2008). 

Hasil-hasil penelitian tentang studi air bersih yang telah dilakukan Optimalisasi jaringan 

pipa distribusi PDAM Kota Maros (Joko, Tri. 2010). Jaringan pipa distribusi PDAM dianalisis 

dengan alat bantu Efanet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimasi jaringan 2008 ke tahun 

sasaran 2017, meningkat melebihi 100% yang disebabkn peningkatan kapasitas distribusi dari 

40ltr perdetik menjadi 65 liter perdetik dan pemasangan reservoir transit disekitar zona 

pengembangan. 

Studi optimalisasi jaringan distribusi air bersih Kota Watansoppeng Kabupaten Soppeng 

(Kodoatie, R. J. 2005). Optimasi pipa jaringan distribusi PDAM dianalisis dengan bantuan 

Waternet versi 2.1. Hasil penelitian menunjukkan optimasi jaringan dengan pemenuhan 

kebutuhan sampai 2017 sebesar 80,11 l/det yaitu dengan menambah jumlah dan kapasitas pompa 

menjadi dua pompa dengan kapasitas dari head 80m menjadi 100m dan debit 30liter/det menjadi 

50liter/det. Perubahan diameter pipa jaringan transmisi dari 0,3m menjadi 0,4m, menambah 

tekanan relatip dan debit pengaliran, sehingga air dapat mencapai ketinggian tangki. Tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas pipa distribusi yang ada 

dikaitkan dengan kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penduduk saat ini. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi jaringan pipa distribusi air bersih 

PDAM  di Kelurahan Tallo. 



Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini meninjau jaringan pipa distribusi air bersih PDAM di Kecamatan Tallo. 

Didalam teknik pengumpulan data berisi tentang jenis data dan sumber data. Jenis data 

merupakan data-data apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian ini sedangkan sumber data 

merupakan asal dari data terserbut di peroleh. Data-data yang di perlukan dari penelitian ini 

terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer Yang di maksud dengan data primer dalam 

penelitian ini adalah hasil survey dan informasi dari responden yang langsung di peroleh 

berdasarkan pengamatan di lapangan. Data sekunder Data sekunder adalah data olahan yang 

berasal dari penelusuran dokumen-dokumen  dan dari laporan yang di peroleh dari instansi-

instansi terkait, laporan penelitian, literatur dan dokumen lain yang ada kaitannya dengan 

penelitian. 

Metode Analisis 

Metode analisis data adalah metode atau cara yang digunakan dalam menganalisis 

sejumlah data yang diperoleh dilapangan, guna merumuskan jawaban dari masalah atau hipotesa. 

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah Proyeksi jumlah penduduk, Ada dua metode dalam memperhitungkan proyeksi jumlah 

penduduk, yakni: metode matematika (mathematical method) dan metode komponen (compenent 

method). Metode matematika digunakan kalau kita tidak mengetahui komponen dari 

pertumbuhan penduduk, disini dianggap yang digunakan hanyalah penduduk keseluruhan. 

(Anonim, 2006). 

Perkiraan jumlah penduduk dibuat untuk mengetahui perkembangan penduduk setiap 

tahun sampai akhir tahun perencanaan yang diinginkan. Perhitungan proyeksi penduduk dengan 

metode matematika dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu Perhitungan pertumbuhan 

aritmatik. Secara sederhana dirumuskan : dengan : 

Pn = jumlah penduduk pada tahun n (jiwa) 

P0 = jumlah penduduk pada awal perhitungan (jiwa) 

r = prosentase pertumbuhan per tahun (%) 

n = selang waktu proyeksi (tahun) 

b) Perhitungan pertumbuhan geometris 

Pertambahan penduduk diasumsikan mengikuti deret geometris dimana rasio 

pertumbuhan adalah sama untuk setiap tahun. Rumus perhitungan : dengan: 



Pn = jumlah penduduk pada tahun n (jiwa) 

P0 = jumlah penduduk pada awal perhitungan (jiwa) 

r = prosentase pertumbuhan per tahun (%) 

n = selang waktu proyeksi (tahun) 

c) Perhitungan pertumbuhan eksponensial 

Metode ini menggunakan asumsi pertambahan penduduk secara terus menerus setiap hari 

dengan angka pertumbuhan yang konstan. Rumus perhitungan : dengan: 

Pn =  jumlah penduduk pada tahun n (jiwa) 

P0 =  jumlah penduduk pada awal perhitungan (jiwa) 

r =  prosentase pertumbuhan per tahun (%) 

n =  selang waktu proyeksi (tahun) 

e = bilangan pokok logaritma alam yang sebenarnya (2,7812818) 

 

HASIL 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar menunjukkan jumlah 

penduduk di Kelurahan Tallo sampai dengan tahun 2012 berjumlah 135.574 jiwa. Laju 

pertumbuhan penduduk di Kelurahan Tallo selama sepuluh tahun terakhir dapat dirinci pada 

tabel 1. Keadaan topografi di Wilayah Kelurahan Tallo berada pada ketinggian pada ketinggian 0 

sampai 5m dari permukaan air laut. Keadaan permukaan lahan berada pada pesisir pantai, 

berdasarkan pencatatan pada Stasiun Metrologi Maritim Paotere yang dirinci dari Bulan Januari 

sampai dengan Bulan Desember, rata-rata temperatur suhu udara sekitar 27,6ºC-31,9ºC. 

Kecepatan angin rata-rata 4,3 Knot. Keadaan hidrologi wilayah Kelurahan Tallo secara umum 

memiliki tekstur tanah sedang sampai halus dengan penyebaran disepanjang pantai sampai di 

daratan. Pemanfaatan sumber air di wilayah Kelurahan Tallo dibedakan menurut jenisnya adalah 

air permukaan di muara sungai Tallo. Sumber air bersih yang berasal dari jaringan pipa distribusi 

PDAM Kota Makassar yang melayani kebutuhan air bersih penduduk di wilayah pesisir 

Kelurahan Tallo belum bisa melayani secara kontinyu dan terus menerus karena kondisi tekanan 

air yang masih rendah. Sedangkan jumlah penduduk semakin bertambah jumlahnya setiap 

tahunnya. 

Sumber air baku IPA Panaikang berasal dari air permukaan Sungai Lekopancing melalui 

saluran terbuka yang mengalir dari Kab. Maros, dan air permukaan yang berasal dari sungai 



Jeneberang melalui intake ke sistem jaringan perpipaan IPA Panaikang. Air baku yang dipompa 

selanjutnya ditampung dan diolah dengan sistem penjernihan melalui penampungan khusus 

untuk diberikan tawas guna mempercepat pengendapan dan kaporit untuk mematikan bakteri-

bakteri. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya ditampung pada bak penampungan yaitu reservoir. 

Kapasitas reservoir 10.000m3 (2x5.000m3) yang digunakan untuk suplai air bersih ke pelanggan 

dengan menggunakan gaya gravitasi. 

IPA Panaikang terletak pada ketinggian elevasi +17,70m dari permukaan air laut. 

Instalasi Pengolahan Air (IPA) Panaikang mampu menghasilkan air bersih sebesar 2x500 ltr/dtk. 

Sedangkan debit aliran yang sampai ke wilayah pelayanan di Kawasan Pesisir Kelurahan Tallo 

hanya sebesar 4,85 liter/det. Hal ini karena IPA Panaikang melayani hampir 7 Kecamatan di 

Wilayah Kota Makassar. Lingkup pelayanan IPA Panaikang dapat dilihat pada tabel 2. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Jaringan pipa distribusi yang melayani kawasan 

pesisir Kelurahan Tallo untuk kondisi eksisting tahun 2012, dengan data-data pelayanan Jumlah 

Penduduk di Kelurahan Tallo = 8.034 Jiwa dan Jaringan pipa distribusi, terdiri dari Pipa dia. 6” = 

1.765 meter, Pipa dia. 4” = 1.813 meter, Pipa dia. 3” = 873 meter, Pipa dia. 2” = 3.743 meter. 

Hasil analisis dengan menggunakan program bantu Waternet sesuai dengan input data-

data yang dimasukkan kedalam Program dapat dilihat pada lampiran. Hasil analisis meliputi 

analisa sisa tekanan air sampai keseluruh wilayah pelayanan untuk tahun 2012 sebagai kondisi 

eksisting prasarana di wilayah kawasan pesisir Kelurahan Tallo pada kondisi aliran rata-rata atau 

kondisi aliran tetap menunjukkan tekanan air pada setiap titik node masih memenuhi syarat. 

Artinya tidak ada kendala dalam hal tekanan air. Namun untuk kondisi aliran fluktuatif atau 

aliran ekstended pada waktu-waktu tertentu mungkin ada sebagian wilayah  yang tidak 

memenuhi sayarat tekanan, khususnya pada waktu-waktu beban puncak. 

Aliran yang diuji adalah aliran ekstended atau aliran fluktuatif dengan tahapan waktu 60 

menit selama 48 jam. Aliran ektended merupakan penggunaan air yang didasarkan pada 

kebutuhan jam-jam tertentu, dimana pada jam-jam tersebut manusia menggunakan air yang lebih 

besar daripada jam-jam lainnya tergantung kepada jenis aktivitasnya. Jumlah Reservoir dalam 

jaringan yang dianalisis sebanyak 2 unit, dengan kapasitas debit yang keluar dari masing-masing 

reservoar sebesar 4,85 liter/detik yang sampai ke wilayah pelayanan di Kelurahan Tallo. Elevasi 



dudukan reservoir = +17.70m, sedangkan ketinggian topografi wilayah pelayanan +5,00m, 

sehingga memungkinkan untuk mengalirkan air dari reservoar ke wilayah pelayanan dengan 

menggunakan gaya gravitasi. 

Perbandingan kebutuhan maksimum rata-rata pada seluruh titik node dengan kebutuhan 

minimum rata-rata dalam jaringan = 1, sehingga batas range kebutuhan ini termasuk relatip 

masih kecil. Seluruh titik node sudah didesain dengan tipe kebutuhan aliran yang berfluktuasi, 

sehingga pemodelan ini cukup realistis dengan kondisi sesungguhnya. Jumlah tipe kebutuhan 

fluktuatif dalam jaringan = 1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan sisa tekanan maksimum 

yang terjadi untuk seluruh titik node selama simulasi sebesar = 12,69m, sedangkan sisa tekanan 

minimum sebesar -14,18m. Sisa tekanan minimum tersebut merupakan tekanan negatif yang 

mengindikasikan bahwa pada jam-jam tertentu suplai air kedalam jaringan tidak akan sesuai 

dengan yang direncanakan. Sisa tekanan maksimum yang terjadi terdapat pada titik node 65 

sebesar 26,38m, sedangkan sisa tekanan minimum yang bernilai negatif, khususnya pada jam-

jam puncak pemakaian air, (Dimyati, Viem, 2012). 

Dalam analisis ini terdapat 86 segmen pipa meupakan pipa lurus. Pipa lurus tersebut 

berarti tidak ada perubahan elevasi pipa secara drastis dan signifikan yang memerlukan 

bengkokan pipa. Pipa-pipa tersebut mengikuti garis kontur dan topografi permukaan tanah. Hasil 

analisis menunjukkan besaran debit yang dihasilkan rata-rata relatif kecil bila dibandingkan 

dengan kebutuhan rata-rata penggunaan air pada setiap titik-titik node, (Sam, 2012).  Rata-rata 

kebutuhan air setiap titik node sebesar  0,12 liter/detik. Tipe aliran yang disimulasi adalah aliran 

fluktuatif atau aliran ekstended dengan tahapan waktu 60 menit. Terdapat 2 (dua) titik node yang 

mempunyai nilai sisa tekanan (tekanan relatif) dibawah nol. Hal ini disebabkan karena masih 

terdapat penggunaan diameter pipa yang kekecilan didalam jaringan, sehingga diameter pipa 

tersebut perlu diperbesar. Alasan kedua mungkin disebabkan karena suplai tekanan tidak 

mencukupi sampai ke wilayah pelayanan, sehingga diperlukan penggunaan pompa dengan 

kapasitas yang lebih besar.   

Terdapat dua unit reservoar dalam analisis ini. Kedua-duanya menunjukkan tidak ada 

kendala dalam kapasitas dan suplai air ke wilayah pelayanan. Kebutuhan maksimum rata-rata 

untuk seluruh titik node berbanding lurus dengan kebutuhan minimum rata-rata pada seluruh titik 

node, (Radianta, T. 2009).  Batas kebutuhan ini termasuk relatif kecil. Seluruh titik node 

mempunyai kebutuhan dengan tipe fluktuatif. Hal ini cukup realistis. Sisa tekanan maksimum 



untuk seluruh titik node selama simulasi adalah 39,91m, sedangkan sisa tekanan minimum untuk 

seluruh titik node selama simulasi adalah 11,04m. Sisa tekanan maksimum sebesar 39,91 terjadi 

pada titik node nomor 54. Besaran nilai untuk sisa tekanan tersebut cukup besar. Hal ini 

disebabkan karena terdapat pipa dalam jaringan yang terlalu kecil. Dalam analisis ini digunakan 

2 (dua) unit pompa pendorong yang membantu suplai tekanan sampai ke wilayah pelayanan. 

Kapasitas pompa yang digunakan adalah pompa dengan Q=15 ltr/det dan H=30m. Berdasarkan 

hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan pompa dengan spesifikasi tersebut kurang efisien 

bekerja dalam jaringan mengingat pompa lebih sering mengalami hidup mati dalam waktu 24 

jam atau selama pompa bekerja, (Radianta, T. 2007).  Biasanya penggunaan pompa efisien bila 

dipadukan dengan penggunaan tangki atau elevated ground tank dalam jaringan. 

Tipe aliran yang disimulasi adalah aliran ektended atau fluktuatif. Tipe aliran tersebut 

diuji dengan tahapan waktu setiap 60 menit dalam 48 jam. Penggunaan aliran fluktuatif sebagai 

dasar analisis dalam jaringan karena tipe aliran ini mewakili kondisi sesungguhnya, yakni 

kebutuhan air setiap jam bervariasi. Aliran ini juga dapat memberikan gambaran kepada 

pengguna atau perencana lokasi titik-titik node yang memiliki sisa tekanan dibawah 0. Terdapat 

2 (dua) titik node yang mempunyai nilai sisa tekanan (tekanan relatif) dibawah nol. Hal ini 

disebabkan karena masih terdapat penggunaan diameter pipa yang kekecilan didalam jaringan, 

sehingga diameter pipa tersebut perlu diperbesar. Alasan kedua mungkin disebabkan karena 

suplai tekanan tidak mencukupi sampai ke wilayah pelayanan, sehingga diperlukan penggunaan 

pompa dengan kapasitas yang lebih besar, (Linsley, K. Ray,dkk 2005). Terdapat dua unit 

reservoar dalam analisis ini. Kedua-duanya menunjukkan tidak ada kendala dalam kapasitas dan 

suplai air ke wilayah pelayanan. Elevasi reservoar +17,70 meter dari permukaan air laut dan 

berjarak ±6.300 meter ke wilayah pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Jaringan 

pipa distribusi yang melayani kawasan pesisir Kelurahan Tallo untuk kondisi eksisting tahun 

2012, dengan data-data pelayanan Jumlah Penduduk di Kelurahan Tallo = 8.034 Jiwa. Jaringan 

pipa distribusi, terdiri dari Pipa dia. 6” = 1.765 meter, Pipa dia. 4” = 1.813 meter, Pipa dia. 3” = 

873 meter, Pipa dia. 2” = 3.743 meter. Suplai air dari IPA Panaikang dengan mengandalkan gaya 

gravitasi, dengan data-data: Kapasitas reservoar 2@500 m3 Panjang pipa dari IPA Panaikang ke 

wilayah pelayanan 6.300 meter. Hasil analisis menunjukkan kondisi prasarana yang ada tidak 

mampu melayani kebutuhan air bersih seluruh jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Tallo. 

Agar layanan air dapat memenuhi warga di Kelurahan Tallo sampai dengan tahun perencanaan, 

diperlukan penambahan pompa pendorong pada reservoar sebanyak 2 unit, dengan kapasitas Q = 

10 lter/det, Head = 30meter. Jaringan pipa yang sudah ada di Kelurahan Tallo yang sudah tua 

perlu diremajakan kembali dengan pipa-pipa baru dengan diameter pipa yang lebih besar. 
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 Tabel 1. Pertumbuhan Penduduk Kelurahan Tallo 
 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Tahun Jumlah 
(jiwa) 

Pertumbuhan 
Penduduk Keterangan 

Jiwa % 
1 2003 6.987 - - 

Pertumbuhan rata-

rata/tahun 1,38% 

2 2004 7.254 267 3,68 

3 2005 7.479 225 3,01 

4 2006 7.661 182 2,38 

5 2007 7.787 126 1,62 

6 2008 7.878 91 1,16 

7 2009 7.899 21 0,27 

8 2010 7.926 27 0,34 

9 2011 7.958 32 0,40 

10 2012 8.034 76 0,95 



Tabel 2. Cakupan Pelayanan Air Minum Kota Makassar berdasarkan Instalasi 
Pengolahan Air (IPA) 

No Sumber Zona Pelayanan 

Jumlah Cakupan Yang 
Penduduk Pelayanan Belum 
Terlayani   Terlayani 

(Jiwa) (%) (%) 

1 IPA I Ratulangi Kecamatan Makassar 80,383 6.61 0.57 
Kec. Ujung Pandang 27,921 

    Jumlah 108,304 6.61 0.57 

2 IPA II Panaikang 

Kecamatan Wajo 34,137 

33.31 2.83 

Kecamatan Bontoala 56,991 
Kecamatan Tallo 128,141 
Kec. Ujung Tanah 45,801 
Kec. Panakukang 
(Sebahagian) 64,984 
Kec. Biringkanaya 129,967 
Kec. Tamalanrea 84,890 

    Jumlah 544,911 33.31 2.83 
3 IPA III Antang Kecamatan Manggala 95,524 5.84 0.49 
    Jumlah 95,524 5.84 0.49 
4 IPA IV Maccini 

Sombala Kecamatan Mariso 52,803 3.23 0.27 
    Jumlah 52,803 3.23 0.27 

5 IPA V Somba Opu 

Kecamatan Mamajang 58,875 

24.76 2.08 
Kecamatan Tamalate 144,458 
Kecamatan Rappocini 136,725 
Kec. Panakukang 
(Sebahagian) 64,725 

    Jumlah 404,783 24.76 2.08 
    Jumlah Total 1,206,325 73.75 6.25 

Sumber: PDAM Kota Makassar, Tahun 2008 

 

 


