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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana pengembangan suatu kota pada dasarnya sangat erat kaitannya 

dengan ketersediaan air bersih di wilayah tersebut, karena air bersih merupakan 

kebutuhan pokok manusia yang sangat penting untuk dipenuhi. Semakin 

berkembangnya kota dan makin meluasnya lahan permukiman dan fasilitas – fasilitas 

lain yang ada berdampak pada makin meningkatnya kebutuhan air bersih sebanding 

dengan makin meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan wilayah tersebut. 

Berdasarkan data perkembangan penduduk selama lima tahun terakhir diketahui 

bahwa laju pertumbuhan penduduk di kecamatan Lowokwaru kota Malang rata – rata  

sebesar  0,5 % per tahunnya Mengingat peranan pelayanan air bersih yang begitu 

besar terhadap pertumbuhan penduduk yang sangat pesat berimplikasi pada 

peningkatan kebutuhan air bersih di kecamatan Lowokwaru kota Malang, maka perlu 

diusahakan adanya peningkatan pelayanan system jaringan distribusi serta 

penyediaan air bersih secara memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.  

Pengembangan system jaringan distribusi air bersih dan pengelolaanya 

menjadi bagian yang mempunyai prioritas utama terkait dengan pengembangan 

kecamatan yang berkelanjutan. Pada saat ini sudah dipasang jaringan pipa air bersih 

oleh PDAM di kecamatan Lowokwaru kota Malang yang berkembang secara parsial 

untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat, namun berdasarkan data terakhir 

dari PDAM kota Malang tingkat pelayanan air bersih masih mencapai 60 %, 



 2

jangkauan pelayanannya masih kurang optimal terhadap jumlah penduduk dari 

beberapa desa di kecamatan Lowokwaru. 

Di kawasan kecamatan Lowokwaru kota Malang PDAM memiliki sistem 

tersendiri pada jaringan distribusi air bersih yaitu dengan sebuah tandon yang salah 

satunya terdapat di desa Mojolangu. Kapasitas Tandon tersedia adalah 3200 m3 pada 

tahun 2010 yang melayani 10 kelurahan yaitu Bale Arjosari, Arjosari, Polowijen, 

Purwodadi, Blimbing, Pandanwangi, Purwantoro, Tunjungsekar, Mojolangu dan 

Tulusrejo tetapi hanya 3 kelurahan yang termasuk dalam kecamatan Lowokwaru. 

Maka study ini hanya dilakukan pada 3 kelurahan saja yaitu Kelurahan 

Tunjungsekar, Kelurahan Mojolangu, Kelurahan Tulusrejo. Sistem penyediaan air 

bersih memanfaatkan sumber mata air wendit III yang di salurkan ke Tandon 

Mojolangu sebesar 4700 m3/hari. Kapasitas pengambilan dari Tandon Mojolangu 

2900 m3/hari dan mendistribusikannya kepada pelanggan melalui pipa – pipa 

transmisi dan distribusi dengan jumlah sambungan 6526 , dengan jumlah pelanggan 

PDAM mencapai 18.169 jiwa. 

PDAM kota Malang merencanakan sebuah pengembangan dengan  jangka 

waktu 10 tahun kedepan ( sampai tahun 2020 ), jika terdapat pengembangan wilayah. 

Seiring makin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah 

yang secara komperehensif membutuhkan penyediaan air bersih yang efektif dan 

efisien sejalan dengan rencana pengembangan wilayah. Maka penelitian system 

jaringan distribusi air bersih dengan tinjauan unsteady di kecamatan Lowokwaru 

kota  Malang  tahun 2009 ini  pada dasarnya bertujuan ingin menguji kinerja jaringan  
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sejauh mana sistem jaringan yang ada dapat mengantisipasi peningkatan kebutuhan 

air bersih di wilayah tersebut. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk serta berkembangnya 

aktifitas masyarakat maka tuntutan kebutuhan air bersih semakin 

diperlukan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. 

2. Terjadinya penyusutan muka air tanah pada sumber – sumber air bersih 

(sumur gali) penduduk dimusim kemarau. 

3. Unit – unit pengelolaan air bersih yang ada saat ini kurang memadai dan 

untuk menjaga kuantitas air bersih dimasa yang akan datang maka perlu 

diadakan Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih 

yang lebih luas agar seluruh masyarakat dapat terlayani secara optimal. 

4. Tingkat kebocoran pipa relatif  besar sejalan dengan usia guna pipa. 

 

1.3.Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana Fluktuasi Kebutuhan Air Bersih yang ada dan tingkat layanan 

PDAM di kecamatan Lowokwaru ( khususnya desa Tunjungsekar, desa 

Mojolangu, desa Tulusrejo pada tahun 2009 ? 

2. Sejauh mana kinerja sistem pompa dan sub sistem (Tandon) Mojolangu 

tahun 2009 di tinjau pada Unsteady Flow? 
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3. Sejauh mana kinerja sistem jaringan distribusi air bersih sub sistem 

mojolangu tahun 2009 di tinjau pada Unsteady Flow? 

4. Bagaimana strategi yang efisien akibat permasalahan yang timbul setelah 

dilakukannya peninjauan? 

 

1.4.Batasan Masalah 

Dalam penulisan ini agar tidak melebar, maka penulis memberi batasan 

sebagai berikut : 

1. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan penduduk pada tahun 

2009, yang meliputi kebutuhan penduduk air domestik, non domestic dan 

perkiraan untuk mengatasi kebocoran. 

2. Perhitungan menggunakan Software WaterNet. 

3. Fluktuasi kebutuhan air bersih menggunakan pola distribusi air harian di 

pemukiman menurut Dirjen Cipta Karya Departemen PU (Anonim,1994 : 

24),  karena berdasarkan data pelanggan PDAM yang sebesar 90 % 

adalah pemukiman. 

 

1.5.Maksud dan Tujuan  

Sistem penyediaan air bersih berupa sistem pengolahan dan jaringan 

perpipaan yang dikelola secara benar mempunyai maksud antara lain : 

1. Menghitung Fluktuasi besarnya kebutuhan air bersih dan tingkat layanan 

PDAM di kecamatan Lowokwaru ( khususnya desa Tunjungsekar, desa 

Mojolangu, desa Tulusrejo pada tahun 2009. 
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2. Menganalisa kinerja sistem pompa dan sub sistem (Tandon) Mojolangu 

tahun 2009 di tinjau pada Unsteady Flow. 

3. Menganalisa kinerja sistem jaringan distribusi air bersih sub sistem 

(Tandon) Mojolangu tahun 2009 di tinjau pada Unsteady Flow. 

Sedangkan tujuan dari penelitian sistem jaringan distribusi air bersih dengan 

tinjauan Unsteady flow ini adalah:  

1. Mengetahui fluktuasi kebutuhan air bersih dan tingkat layanan PDAM 

kecamatan Lowokwaru ( khususnya desa Tunjungsekar, desa Mojolangu, 

desa Tulusrejo)   pada tahun 2009 sampai tahun 2020. 

2. Memperoleh hasil dari evaluasi kinerja sistem pompa & sub sistem 

(Tandon) Mojolangu tahun 2009 di tinjau pada Unsteady Flow. 

3. Memperoleh hasil dari evaluasi kinerja sistem jaringan distribusi air 

bersih sub sistem Mojolangu tahun 2009 di tinjau pada Unsteady Flow. 

4. Memperoleh strategi yang efisien akibat permasalahan yang timbul 

setelah dilakukannya peninjauan. 


