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Sambutan Walikota 
Pada Buku Profil Kota Makassar 
 

Assalamualaikum Wr. Wb. 
Salam sejahtera bagi kita semua. 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT 
hanya atas ridho dan perkenan-Nya 
pada hari yang berbahagia ini kami 
dapat menghantarkan Buku Profil 
Kota Makassar ini. 
 
Makassar sebagai Ibukota Propinsi 
dan konsentrasi berbagai kegiatan, 
sekaligus memiliki basis ekonomi dan 
sumber daya yang relatif lebih baik, 

infrastruktur yang lebih memadai serta daya tarik investasi di 
sekttor-sektor produktif yang  melebihi daerah lain di Kawasan 
Timur Indonesia. Kondisi tersebut menghantarkan Kota Makassar 
sebagai Gateway to Eastern Indonesia sekaligus menyebabkan 
Kota Makassar menjadi barometer bagi kemajuan dan kestabilan 
pembangunan di Propinsi Sulawesi Selatan maupun Kawasan 
Timur Indonesia. 
 
Dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah melalui visi Kota 
“Makassar adalah Kota Maritim, Niaga, Global, Budaya dan Jasa 
yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling 
Bersahabat.”. Melalui beberapa gerakan, seperti Gerakan 
Makassar Bersih, Gerakan Makassar Gemar Membaca, dan 
Makassar Great Expectation, Pemerintah Kota Makassar mencoba 
mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
Pembangunan kota dengan melibatkan masyarakat pada 
gilirannya akan dapat mewarnai kehidupan dan penghidupan 
penghuninya yang dilekatkan oleh semangat kebersamaan yang 
kuat dan kokoh serta semangat egaliter dari semua elemen 
masyarakat kota Makassar atas tradisi dan budaya sipakatau, 
sipakalebbi, sipakainge serta spirit siri'na pacce, menjadikan Kota 
Makassar memiliki daya tarik tersendiri yang mengundang minat 
berbagai pihak untuk berinvestasi di Kota Makassar. 
 

H. Ilham Arief Sirajuddin 
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Untuk itu kami menyambut baik diterbitkannya Buku Profil Kota 
Makassar ini, oleh karena dengan diterbitkannya buku ini, 
minimal secara representatif dapat memberikan berbagai 
informasi dan gambaran tentang predikat Kota Makassar. Melalui 
kesempatan ini, kami lebih bersyukur lagi bila dalam buku ini 
dapat menampilkan informasi Kota Makassar secara 
komprehensif, sehingga benar-benar menjadi sumber informasi 
yang diperlukan oleh berbagai pihak..  
 
Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi 
perkembangan Kota Makassar.  
 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 
 
Walikota Makassar 
 
 
 
H. Ilham Arief Sirajuddin 
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Lambang Kota Makassar 
 
 

 
 
Arti Lambang Kota Makassar 
1. Perisai putih sebagai dasar melambangkan kesucian    
2. Perahu yang kelima layarnya sedang terkembang 

melambangkan bahwa Kota Makassar sejak dahulu kala 
adalah salah satu pusat pelayaran di Indonesia    

3. Buah padi dan kelapa melambangkan kemakmuran    
4. Benteng yang terbayang di belakang perisai melambangkan 

kejayaan Kota Makassar    
5. Warna Merah Putih dan Jingga sepanjang tepi perisai 

melambangkan kesatuan dan kebesaran Bangsa Indonesia 
6. Tulisan “Sekali Layar Terkembang, Pantang Biduk Surut Ke 

Pantai”, menunjukan semangat kepribadian yang pantang 
mundur. 
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Visi Misi Kota Makassar 
 
Rumusan visi Kota Makassar 2004-2009 tentu harus merujuk 
pada visi jangka panjang dengan rentang waktu 20 himgga 25 
tahun ke depan. Dalam kaitan itu, Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah 
menetapkan visi Kota Makassar yakni “Makassar adalah Kota 
Maritim, Niaga, Global, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, 
Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat.” 
 
Untuk mencapai visi yang ditetapkan, maka rumusan misi Jangka 
Panjang Kota Makassar adalah sebagai berikut ; Memberikan 
Pelayanan Prima, Pembinaan Dunia Usaha, Mewujudkan 
ingkungan yang Bersih dan Indah, Membangun Komunikasi dan 
Koordinasi, serta Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan. 
 
Sehubungan dengan itu, maka visi Makassar 2004-2009 sebagai 
penjabaran dari visi jangka panjang adalah “Mewujudkan 
Kompetensi Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, 
yang Bermartabat dan Manusiawi”.  Dengan deskripsi Maritim 
tercermin dari tumbuh dan berkembangnya budaya bahari dalam 
kehidupan sehari-hari, terwujudnya atmosfir perniagaan yang 
aman, lancar dan mantap, terwujudnya atmosfir pendidikan yang 
kondusif. Makassar sebagai kota maritim, niaga & pendidikan 
yang dilandasi martabat aparat, warga kota dan pendatang yang 
manusiawi. 
 
Untuk mencapai visi lima tahunan yang ditetapkan, maka 
dirumuskan misi lima tahunan Kota Makassar adalah sebagai 
berikut; Mengembangkan Kultur Maritim, Mendorong Tumbuhnya 
Pusat Perniagaan, Mendorong Peningkatan Kualitas Manusia 
dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan dan 
Pemerataan Pendidikan, Mengembangkan Apresiasi Budaya & 
Pengamalan Agama, Mengembangkan Sistem Pemerintahan 
yang Bersih & Berwibawa, Mendorong Terciptanya Stabilitas & 
Ketertiban, Peningkatan Infrastruktur Kota dan Peningkatan 
Profesionalisme Aparatur. 
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Kilas Sejarah Kota Makassar 
 
Awal Kota dan bandar makassar berada 
di muara sungai Tallo dengan pelabuhan 
niaga kecil di wilayah itu pada 
penghujung abad XV. Sumber-sumber 
Portugis memberitakan, bahwa bandar 
Tallo itu awalnya berada dibawah 
Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene, 
akan tetapi pada pertengahan abad XVI, 
Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan 
kecil lainnya yang bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri 
dari kerajaan Siang, yang bahkan menyerang dan menaklukan 
kerajaan-kerajaan sekitarnya. Akibat semakin intensifnya 
kegiatan pertanian di hulu sungai Tallo, mengakibatkan 
pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandarnya dipindahkan ke 
muara sungai Jeneberang, disinilah terjadi pembangunan 
kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang 
kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang 
untuk selanjutnya seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti 

Kota Makassar.  Pada masa pemerintahan Raja Gowa XVI ini 
didirikan pula Benteng Rotterdam di bagian utara, Pemerintahan 
Kerajaan masih dibawah kekuasaan Kerajaan Gowa, pada masa 
itu terjadi peningkatan aktifitas pada sektor perdagangan lokal,  

 

Awal Logo Makassar 

 

 
Haven te Makassar, 1920 
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regional dan Internasional, sektor politik serta sektor 
pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa ini merupakan puncak 
kejayaan Kerajaan Gowa, namun selanjutnya dengan adanya 
perjanjian Bungaya menghantarkan Kerajaan Gowa pada awal 
keruntuhan. 
 

Komoditi ekspor utama 
Makassar adalah beras, 
yang dapat ditukar dengan 
rempah-rempah di Maluku 
maupun barang-barang 
manufaktur asal Timur 
Tengah, India dan Cina di 
Nusantara Barat. Dari 
laporan Saudagar Portugal 
maupun catatan-catatan 
lontara setempat, diketahui 
bahwa peranan penting 
Saudagar Melayu dalam 
perdagangannya yang 
berdasarkan pertukaran 
surplus pertanian dengan 
barang-barang impor itu. 
Dengan menaklukkan 

kerajaankerajaan kecil disekitarnya, yang pada umumnya 
berbasis agraris pula, maka Makassar meningkatkan produksi 
komoditi itu dengan berarti, bahkan, dalam menyerang 
kerajaan-kerajaan kecil tainnya, para ningrat Makassar bukan 
hanya menguasai kawasan pertanian lawan-tawannya itu, 
akan tetapi berusaha pula untuk membujuk dan memaksa 
para saudagar setempat agar berpindah ke Makassar, 
sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di 
bandar niaga baru itu.  
 
Dalam hanya seabad saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga 
terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000 orang (dan dengan ini 
termasuk ke-20 kota terbesar dunia Pada zaman itu jumlah penduduk 
Amsterdam, kota terbesar musuh utamanya, Belanda, baru mencapai 
sekitar 60.000 orang) yang bersifat kosmopolitan dan multikultural. 
Perkembangan bandar Makasar yang demikian pesat itu, berkat 
hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan 

 
Prauwenhaven te Makassar, 1920 
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perdagangan internasional masa itu. Pusat utama jaringan 
perdagangan di Malaka, ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1511, 
demikian di Jawa Utara semakin berkurang mengikuti kekalahan 
armada lautnya di tangan Portugal dan pengkotak-kotakan dengan 
kerajaan Mataram. Bahkan ketika Malaka diambil-alih oleh Kompeni 
Dagang Belanda VOC pada tahun 1641, sekian banyak pedagang 
Portugis ikut  berpindah ke Makassar.  

 
Sampai pada pertengahan pertama abad ke-17, Makassar berupaya 
merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur 
dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan-kerajaan 
Wolio di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo di Sulawesi 
bagian Timur dan Utara serta mengadakan perjanjian dengan 
kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara 
internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam Dunia Islam, 
Sultan Makassar menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang 
erat dengan kerajaan-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia Barat, 
Golconda di India dan Kekaisaran Otoman di Timur Tengah. 
 
Hubungan Makassar dengan Dunia Islam diawali dengan kehadiran 
Abdul Ma'mur Khatib Tunggal atau Dato' Ri Bandang yang berasal dari 
Minangkabau Sumatera Barat yang tiba di Tallo (sekarang Makassar) 
pada bulan September 1605. Beliau mengislamkan Raja Gowa ke-XIV I-
MANGNGARANGI DAENG MANRABIA dengan gelar SULTAN ALAUDDIN 
(memerintah 1593-1639), dan dengan Mangkubumi I- 

 
Pasar Boetoeng , 1917 
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MALLINGKAANG DAENG MANYONRI KARAENG KATANGKA 
yang juga sebagai Raja Tallo. Kedua raja ini, yang mula-mina 
memeluk Agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 9 
Nopember 1607, tepatnya hari Jum’at, diadakanlah 
sembahyang Jum’at pertama di Mesjid Tallo dan dinyatakan 
secara resmi penduduk Kerajaan Gowa-Tallo tetah memeluk 
Agama Islam, pada waktu bersamaan pula, diadakan 
sembahyang Jum’at di Mesjid Mangallekana di Somba Opu. 
Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi 
kota Makassar sejak tahun 2000, yang sebelumnya hari jadi 
kota Makassar jatuh pada tanggal 1 April. 

 
Para ningrat Makassar dan rakyatnya dengan giat ikut dalam 
jaringan perdagangan internasional, dan interaksi dengan 
komunitas kota yang kosmopolitan itu menyebabkan sebuah 
"creative renaissance" yang menjadikan Bandar Makassar 
salah satu pusat ilmu pengetahuan terdepan pada zamannya. 
Koleksi buku dan peta, sesuatu yang pada zaman itu masih 
langkah di Eropa, yang terkumpul di Makassar, konon 
merupakan salah satu perpustakaan ilmiah terbesar di dunia, 
dan para sultan tak segan-segan memesan barang-barang 
paling mutakhir dari seluruh pelosok bumi, termasuk bola 
dunia dan teropong terbesar pada waktunya, yang dipesan 
secara khusus dari Eropa.  

 
Fort Rotterdam, awal abad 19 
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Ambisi para pemimpin 
Kerajaan Gowa-Tallo 
untuk semakin memper-
luas wilayah kekuasaan 
serta persaingan Bandar 
Makassar dengan 
Kompeni Dagang Belanda 
VOC berakhir dengan 
perang paling dahsyat 
dan sengit yang pernah 
dijalankan Kompeni. 
Pasukan Bugis, Belanda 
dan sekutunya dari 
Ternate, Buton dan 
Maluku memerlukan tiga 
tahun operasi militer di 
seluruh kawasan 
Indonesia Timur. Baru 
pada tahun 1669, 
akhirnya dapat merata-
tanahkan kota Makassar 
dan benteng terbesarnya, 
Somba Opu.  
 
Bagi Sulawesi Selatan, kejatuhan Makassar di tangan federasi 
itu merupakan sebuah titik balik yang berarti Bandar Niaga 
Makassar menjadi wilayah kekuasaan VOC, dan beberapa 
pasal perjanjian perdamaian membatasi dengan ketat 
kegiatan pelayaran antar-pulau Gowa-Tallo dan sekutunya. 
Pelabuhan Makassar ditutup bagi pedagang asing, sehingga 
komunitas saudagar hijrah ke pelabuhan-pelabuhan lain. 
 
Pada beberapa dekade pertama setelah pemusnahan kota dan 
bandar Makassar, penduduk yang tersisa membangun sebuah 
pemukiman baru di sebelah utara bekas Benteng Ujung 
Pandang; benteng pertahanan pinggir utara kota lama itu 
pada tahun 1673 ditata ulang oleh VOC sebagai pusat 
pertahanan dan pemerintahan dan diberi nama barunya Fort 
Rotterdam, dan 'kota baru' yang mulai tumbuh di sekelilingnya 
itu dinamakan 'Vlaardingen'. Pemukiman itu jauh lebih kecil 

 
Pedagang Pribumi Makassar, Abad 19 
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daripada Kota Raya Makassar yang telah dihancurkan. Pada 
dekade-dekade pertama seusai perang, seluruh kawasan itu 
dihuni tidak lebih 2.000 jiwa; pada pertengahan abad ke-18 
jumlah itu meningkat menjadi sekitar 5.000 orang, setengah 
di antaranya sebagai budak. 

Selama dikuasai VOC, Makassar menjadi sebuah kota yang 
tertupakan. “Jan Kompeni” maupun para penjajah kolonial 
pada abad ke-19 itu tak mampu menaklukkan jazirah 
Sulawesi Selatan yang sampai awal abad ke-20 masih terdiri 
dari selusinan kerajaan kecil yang independen dari 
pemerintahan asing, bahkan sering harus mempertahankan 
diri terhadap serangan militer yang ditancurkan kerajaan-
kerajaan itu. Maka, 'Kota Kompeni' itu hanya berfungsi 
sebagai pos pengamanan di jalur utara perdagangan rempah-
rempah tanpa hinterland - bentuknya pun bukan 'bentuk 
kota', tetapi suatu aglomerasi kampung-kampung di pesisir 
pantai sekeliling Fort Rotterdam.  
 

Pada awalnya, kegiatan perdagangan utama di beras Bandar 
Dunia ini adalah pemasaran budak serta menyuplai beras 
kepada kapalkapal VOC yang menukarkannya dengan 
rempah-rempah di Maluku. Pada tahun 30-an di abad ke-18, 
pelabuhan Makassar dibuka bagi kapal-kapal dagang Cina. 
Komoditi yang dicari para saudagar Tionghoa di Sulawesi, 
pada umumnya berupa hasil laut dan hutan seperti teripang, 
sisik penyu, kulit kerang, sarang burung dan kayu cendana, 
sehingga tidak dianggap sebagai langganan dan persaingan 
bagi monopoli jual-beli rempah-rempah dan kain yang 
didirikan VOC. 
 
Sebaliknya, barang dagangan Cina, Terutama porselen dan kain 
sutera, dijual para saudagarnya dengan harga yang lebih 
murah di Makassar daripada yang bisa didapat oleh pedagang 
asing di Negeri Cina sendiri. Adanya pasaran baru itu, 
mendorong kembali aktivitas maritim penduduk kota dan 
kawasan Makassar. Terutama penduduk pulau-pulau di 
kawasan Spermonde mulai menspesialisasikan diri sebagai 
pencari teripang, komoditi utama yang dicari para pedagang 
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Cina, dengan menjelajahi seluruh Kawasan Timur Nusantara 
untuk mencarinya; bahkan, sejak pertengahan abad ke-18 para  
nelayan-pelaut Sulawesi secara rutin berlayar hingga pantai 
utara Australia, di mana mereka tiga sampai empat bulan 
lamanya membuka puluhan lokasi pengolahan teripang. 
Sampai sekarang, hasil laut masih merupakan salah satu mata 
pencaharian utama bagi penduduk pulau-pulau dalam wilayah 
Kota Makassar. 

Setetah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menggantikan 
kompeni perdagangan VOC yang bangkrut pada akhir abad ke-
18, Makassar dihidupkan kembali dengan menjadikannya 
sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1846. Tahun-tahun 
berikutnya menyaksikan kenaikan volume perdagangan yang 
pesat, dan kota Makassar berkembang dari sebuah pelabuhan 
backwater menjadi kembali suatu bandar internasional. Dengan 
semakin berputarnya roda perekonornian Makassar, jumlah 
penduduknya meningkat dari sekitar 15.000 penduduk pada 
pertengahan abad ke-19 menjadi kurang lebih 30.000 jiwa pada 

 
Kesibukan di Makassar Port, 1920 
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awal abad berikutnya. Makassar abad ke-19 itu dijuluki "kota 
kecil terindah di seluruh Hindia-Belanda" (Joseph Conrad, 
seorang penulis Inggris-Potandia terkenal), dan menjadi salah 
satu port of call utama bagi baik para pelaut-pedagang Eropa, 
India dan Arab dalam pemburuan hasil-hasil hutan yang amat 
laku di pasaran dunia maupun perahu-perahu pribumi yang 
beroperasi di antara Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.  

Pada awal abad ke-20, Belanda akhirnya menaklukkan daerah-
daerah independen di Sulawesi, Makassar dijadikan sebagai 
pusat pemerintahan kolonial Indonesia Timur. Tiga-setengah 
dasawarsa Neerlandica, kedamaian di bawah pemerintahan 
kolonial itu adalah masa tanpa perang paling lama yang 
pernah dialami Sulawesi Selatan, dan sebagai akibat 
ekonominya berkembang dengan pesat. Penduduk Makassar 
dalam kurun waktu itu meningkat sebanyak tiga kali lipat, dan 
wilayah kota diperluas ke semua penjuru. Dideklarasikan 
sebagai Kota Madya pada tahun 1906, Makassar tahun 1920-
an adalah kota besar kedua di luar Jawa yang membanggakan 
dirinya dengan sembilan perwakilan asing, sederetan panjang 
toko di tengah kota yang menjual barang-barang mutakhir dari 
seluruh dunia dan kehidupan sosial-budaya yang dinamis dan 
kosmopolitan.  

Perang Dunia Kedua dan pendirian Republik Indonesia sekali 
lagi mengubah wajah Makassar. Hengkangnya sebagian besar 
warga asingnya pada tahun 1949 dan nasionalisasi 
perusahaan-perusahaan asing pada akhir tahun 1950-an 
menjadikannya kembali sebuah kota provinsi. Bahkan, sifat asli 
Makassar-pun semakin menghilang dengan kedatangan warga 
baru dari daerah-daerah pedalaman yang berusaha 
menyelamatkan diri dari kekacauan akibat berbagai 
pergolakan pasca revolusi. Antara tahun 1930-an sampai 
tahun 1961 jumlah penduduk meningkat dari kurang lebih 
90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 orang, lebih daripada 
setengahnya pendatang baru dari wilayah luar kota. Hal ini 
dicerminkan dalam penggantian nama kota menjadi Ujung 
Pandang berdasarkan julukan ”Jumpandang” yang selama 
berabad-abad lamanya menandai Kota Makassar bagi orang 
pedalaman pada tahun 1971. Baru pada tahun 1999 kota ini 
dinamakan kembali Makassar, tepatnya 13 Oktober berdasarkan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Nama Ujung 
Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar dan sesuai 
Undang-Undang Pemerintahan Daerah luas wilayah bertambah 
kurang lebih 4 mil kearah laut 10.000 Ha, menjadi 27.577Ha. 

Kepala Daerah 
 
Pejabat walikota Kota Makassar dari Zaman Belanda sampai 
sekarang 
Zaman Kolonial Belanda 
1. J.E. Dambrink (1918-1927 
2. J.H.De Groot (1927-1931) 
3. G.H.J. Beikenkamp (1931-1932) 
4. Ir. F.C.Van Lier (1932-1933) 
5. Ch.H.Ter Laag (1933-1934) 
6. J.Leewis (1934-1936) 
7. H.F.Brune (1936-1942)  
Zaman Jepang 
1. Yamasaki (1942-1945) 
Zaman NICA 
1. H.F. Brune (1945) 
2. D.M. Van Zwieten (1945-1946) 
Zaman R.I.S Kesatuan 
1. J.M Qaimuddin (1950-1951) 
2. J. Mewengkang (1951) 
Zaman R.I. Kesatuan 
1. Sampara Dg. Lili (1951-1952) 
2. Achmad Dara Syachruddin (1952-1957) 
3. M. Junus Dg. Mile (1957-1959) 
A. Latif Dg. Massikki (1959-1962) 
4. H. Arupala (1962-1965) 
5. Kol.H.M.Dg. Patompo (1962-1976) 
6. Kol. Abustam (1976-1982) 
7. Kol. Jancy Raib (1982-1988) 
8. Kol. Suwahyo (1988-1993) 
9. H.A. Malik B. Masry,SE.MS (1994-1999) 
10. Drs. H.B. Amiruddin Maula, SH.Msi (1999-2004) 
11. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (2004 - sekarang) 
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Gambaran Geografis Kota Makassar 
 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam 
propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah 
kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah 
selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar 
berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang 
selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari 
permukaan laut. 

Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan 
kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai 
yakni sungai.Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan 
sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah 
kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km2 
daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas 
wilayah perairan kurang lebih 100 Km2. 
 
 

 
Posisi Kota Makassar sebagai Gateway KTI 
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Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan 
dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamat-an tersebut, ada 
tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu 
kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, 
Tamalanrea dan Biringkanaya. 
 
Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten 
yakni sebelah utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur 
dengan kabupaten Maros, sebelah selatan dengan kabupaten 
Gowa dan sebelah barat dengan Selat Makassar. 

 
Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis 
Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota 
Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan 
ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi 
simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien 
dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro 
pemerintah yang seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai 
home base pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur 
Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara 
optimal. Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis 
akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan 
pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan 

Tabel Luas Masing-masing Kecamatan di Kota Makassar 
 

No. Kecamatan Luas (km2) Persentase  

1. Mariso 1.82 1.04 
2. Mamajang 2.25 1.28 
3. Tamalate 20.21 12.07 
4. Makassar 2.52 1.43 
5. Ujung Pandang 2.63 1.50 
6. Wajo 1.99 1.13 
7. Bontoala 2.10 1.19 
8. Ujung tanah 5.94 3.38 
9. Tallo 5.83 3.32 
10. Panakkukang 17.05 9.70 
11. Biringkanaya 48.22 27.43 
12. Rappocini 9.23 5.25 
13. Manggala 24.14 13.73 
14. Tamalanrea 31.84 18.11 
 Kota Makassar  175.77 100.00 
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kondisi geografis - Makassar memiliki keunggulan komparatif 
dibanding wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota 
Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu 
Mamminasata. 
 
Jenis-jenis tanah yang ada di wilayah Kota Makassar terdiri dari 
tanah inceptisol dan tanah ultisol. Jenis tanah inceptisol terdapat 
hampir di seluruh wilayah Kota Makassar, merupakan tanah 
yang tergolong sebagai tanah muda dengan tingkat 
perkembangan lemah yang dicirikan oleh horison penciri kambik. 
Tanah ini terbentuk dari berbagai macam bahan induk, yaitu 
aluvium (fluviatil dan marin), batu pasir, batu liat, dan batu 
gamping. 
 
Penyebaran tanah ini terutama di daerah dataran antara 
perbukitan, tanggul sungai, rawa belakang sungai, dataran 
aluvial, sebagian dataran struktural berelief datar, landform 
struktural/ tektonik, dan dataran/ perbukitan volkanik. Kadang-
kadang berada pada kondisi tergenang untuk selang waktu yang 
cukup lama pada kedalaman 40 sampai 50 cm. Tanah Inceptisol 
memiliki horison cambic pada horison B yang dicirikan dengan 
adanya kandungan liat yang belum terbentuk dengan baik akibat 
proses basah kering dan proses penghanyutan pada lapisan 
tanah. 
 
Jenis tanah ultisol merupakan tanah berwarna kemerahan yang 
banyak mengandung lapisan tanah liat dan bersifat asam. Warna 
tersebut terjadi akibat kandungan logam – terutama besi dan 
aluminium – yang teroksidasi (weathered soil). Umum terdapat di 
wilayah tropis pada hutan hujan, secara alamiah cocok untuk 
kultivasi atau penanaman hutan. Selain itu juga merupakan 
material yang stabil digunakan dalam konstruksi bangunan. 
 
Tanah ultisol berkembang dari batuan sedimen masam (batupasir 
dan batuliat) dan sedikit dari batuan volkano tua. Penyebaran 
utama terdapat pada landform tektonik/struktural dengan relief 
datar hingga berbukit dan bergunung. Tanah yang mempunyai 
horison argilik atau kandik dan memiliki kejenuhan basa sebesar 
kurang dari 35 persen pada ke dalaman 125 cm atau lebih di 
bawah batas atas horison argilik atau kandik. Tanah ini telah 
mengalami pelapukan lanjut dan terjadi translokasi liat pada 
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bahan induk yang umumnya terdiri dari bahan kaya aluminium 
silika dengan iklim basah. Sifat-sifat utamanya men-cerminkan 
kondisi telah mengalami pencucian intensif, diantaranya miskin 
unsur hara N, P, dan K, sangat masam sampai masam, miskin 
bahan organik, lapisan bawah kaya aluminimum (Al), dan peka 
terhadap erosi. 
 

 
Wilayah Administratif Kota Makassar 

 
Parameter yang menentukan persebaran jenis tanah di wilayah 
Kota Makassar adalah jenis batuan, iklim, dan geomorfologi 
lokal, sehingga perkembangannya ditentukan oleh tingkat 
pelapukan batuan pada kawasan tersebut. Kualitas tanah 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap intensitas 
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penggunaan lahannya. Tanah-tanah yang sudah berkembang 
horizonnya akan semakin intensif dipergunakan, terutama untuk 
kegiatan budidaya. Sedangkan kawasan-kawasan yang 
mempunyai perkembangan lapisan tanahnya masih tipis bisa 
dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya. Penentuan kualitas 
tanah dan penyebarannya ini akan sangat berarti dalam 
pengembangan wilayah di Makassar, karena wilayah Makassar 
terdiri dari laut, dataran rendah dan dataran tinggi, sehingga 
perlu dibuatkan prioritas-prioritas penggunaan lahan yang sesuai 
dengan tingkat perkembangan dan intensitas pemanfaatannya. 

 
Dari fakta di lapangan terlihat bahwa pada wilayah perkotaan 
seperti Kota Makassar sudah jarang terdapat lahan kosong milik 
negara atau lahan-lahan mentah lainnya. Maka akan lebih 
mengena jika lahan yang ada dikategorikan berdasarkan kriteria-
kriteria yang mengarah pada trend dan visualisasi psikologis dari 
area-area yang ada dan membaginya dalam bentuk tipologi 
kawasan, dibanding metode tradisional yang hanya 
mengandalkan pengkategorian pada visual lahan yang masih 

 
Tutupan Vegetasi Hijau Sekitar Makassar (citra Spot 5, Juni 2005) 
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kosong, ada vegetasi, atau terbangun. Sehingga bila dilihat 
berdasarkan keadaan litologi, topografi, jenis tanah, iklim dan 
vegetasi yang ada, Kota Makassar direkomendasikan sebagian 
besar untuk kawasan pengembangan budidaya karena tidak ada 
syarat yang memenuhi sebagai kawasan lindung.  Mencermati 
pembagian lahan dalam wilayah Makassar dibagi dengan 
peruntukan kawasan sebagai berikut, Kawasan Mantap 38 %, 
Kawasan Peralihan 11 %, dan Kawasan Dinamis 51 %. 
 

Iklim Kota Makassar 
 
Berdasarkan data yang tercatat di Stasion Klimatologi 
Panakukkang Makassar diperoleh bahwa curah hujan rata-rata 
tahunan di Kota Makassar dan sekitarnya selama tahun 2004 
adalah berkisar 224,7 mm/tahun dengan 12,1 hari rata-rata 
hujan. Curah hujan tertinggi dicapai pada bulan Februari dengan 
rata-rata 691 mm/bulan dan tidak ada hujan pada bulan 
Agustus. Seperti di wilayah Kota Makassar secara umum maka 
pola iklim dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim hujan dan 
musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan Nopember 
sampai April dan musim kemarau dari bulan Mei sampai 
Oktober.   
 
Temperatur udara rata-rata yang tercatat di stasiun Metereologi 
dan Geofisika Panakkukang Kota Makassar dari tahun 2003 
adalah 27,6 °C dan pada tahun 2004 adalah 27,4 °C. Dari stasiun 
Metereologi dan Geofisika yang sama, didapat angka 
kelembaban udara rata-rata sepanjang tahun 2004 sebesar 82 %. 
Angka kelembaban udara terkecil pada bulan Agustus dan 
September 70% dan terbesar pada bulan Februari 91%.  
 
Penyinaran matahari rata-rata harian di Kota Makassar dan 
sekitarnya tercatat sebesar 75%. Penyinaran matahari tertinggi 
tercatat sebesar 94% yang terjadi pada bulan Oktober dan 
terendah 40% pada bulan Februari, dengan kecepatan angin 
antara 5 hingga 30 knot.  
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Kondisi Pesisir Kota Makassar 
 
Kedalaman perairan pantai Kota Makassar disekitar dermaga 
Soekarno-Hatta menunjukan kedalaman yang bervariasi antara 9 
– 17 m yang secara umum di bagian utara cenderung menjadi 
lebih dalam, dengan garis kontour sejajar garis dermaga. Daerah 
laut yang terdalam terdapat pada jarak 650 m dari dermaga 
dengan kedalaman hingga 17 m.  
 
Disekitar sungai Janeberang secara umum memperlihatkan 
topografi yang landai dengan kemiringan lereng 0 – 15° dengan 
kedalaman 0 – 20 m sepanjang 750 m ke arah laut. Perairan 
yang tepat berada di depan muara sungai Janeberang  
mempunyai  kemiringan  lereng 30 – 40° dengan  kedalaman  0 
– 20 m. 
 
Penelitian mengenai tipe pasang surut dipesisir kota Makassar 
dilakukan di tiga tempat, yaitu di Pantai Tanjung Alam, Pantai 
Barombong dan di muara Sungai Jeneberang. Tipe pasang surut 
di Pantai Tanjung Alam adalah campuran condong ke harian 
tunggal, dengan bentuk topografi dasar laut landai, pasang surut 
yang ditemukan di Pantai Barombong  adalah tipe campuran 
mendekati semidiurnal dan juga dikategorikan sebagai pantai 
landai, sedangkan tipe pasang surut di muara Sungai Jeneberang 
yaitu tunggal. 
 
Data meteorologi mengenai arah angin pembangkit ombak dan 
arus bertiup dari arah Barat Daya, Barat, Barat Laut dan Utara.  
Kecepatan angin yang dominan terjadi adalah 8,0 – 10,7 m/detik 
(64 %).  Arus yang terjadi cenderung bergerak ke utara menyusur 
pantai. Kecepatan rerata arus permukaan 0,058 m/s. Kecepatan 
rerata arus estimasi 0,94 m/detik maksimum pada musim barat. 
Di pantai Tanjung Alam memiliki perairan tenang hingga 
berombak terukur 0,14 – 0,25 m dengan periode rata-rata 4,5 – 
5,3 detik, hasil estimasi ombak menunjukkan bahwa tinggi 
ombak bervariasi antara 0,44 – 2,24 m dengan periode antara 
2,57 – 6,67 detik dan maksimum pada musim barat. Adapun 
kecepatan arus di pulau Barrang Lompo serta perairan di 
sekitarnya berkisar antara 0,01 – 0,33 ± 0,05 m/detik.  
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Arus di Selat Makassar mengalir ke Selatan sepanjang tahun.  
Aliran arus ini dialihkan ke Timur sepanjang pantai Barat Daya 
Sulawesi selama musim hujan. Pada musim kemarau, arus 
tersebut dialihkan ke Barat, karena ada arus balik dari Paparan 
Sunda. Di paparan yang dangkal dari Kepulauan Spermonde arus 
mengalir relatif keras ke arah Selatan pada musim hujan dan 
melemah ke arah Barat Daya pada musim kemarau. 
  
Arus susur pantai Kota Makassar dibangkitkan oleh ombak yang 
datangnya menuju arah barat daya hingga barat dan membentuk 
sudut terhadap garis pantai. Adapun akibat sudut datang ombak 
yang miring tersebut berakibat arus susur pantai yang arah dan 
pengaruhnya relatif ke arah utara. Selain arus pantai, arus tolak 
pantai juga terbangkit setelah ombak laut melepaskan energinya 
terhadap bibir pantai, kemudian arus tolak pantai ini berkerja 
mengaduk material tepi pantai secara sinambung. Berdasarkan 
hasil studi, menunjukan bahwa arus alir mengalir sejajar dengan 
garis pantai dengan laju arus berkisar 0,22 hingga 0,40 m/detik. 
Dari hasil ini ditarik kesimpulan (1) arah arus selama pasang dan 
surut sejajar dengan garis pantai, (2) laju arus pasang surut 
(utara – selatan) berkisar antara 0,46 – 0,48 m/detik sedangkan 
laju arus pasang naik (selatan – utara) berkisar antara 0,38 – 
0,55 m/detik, (3) laju arus utara – selatan lebih besar daripada 
laju arus selatan – utara. 
 
Sebaran sedimen diketahui dengan mengacu pada debit sungai 
Janeberang, yaitu (sebelum terjadi longsoran Gunung 
Bawakaraeng) antara 238,8 – 1.152 m3/detik dengan debit rata-
rata tahunan sebesar 33,05 m3/ detik dengan kadar lumpur yang 
terbawa antara 25 – 200 gr/liter. Pengaruh perkembangan 
sedimentasi ini berdampak pada daerah sekitar Tanjung Bunga 
relatif kearah barat laut hingga utara. Namun mengingat 
berfungsinya DAM Bili-bili sebagai alternatif pembendungan 
muatan sedimentasi, diperkirakan muatan sedi-mentasi menuju 
muara akan menurun hingga 0,2 x 106 m/tahun atau seperempat 
kali volume semula. Terjadinya Longsor Gunung Bawakaraeng 
telah meluncurkan ± 300 juta m3 tanah dan pasir melalui Sungai 
Jeneberang atas – Waduk Bili-Bili - Sungai Jeneberang bawah, 
yang bermuara di Makassar akan memberi dampak  perubahan 
besar terhadap morfologi Pantai  
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Sebaran sedimen 
yang lain datang 
dari sungai Tallo 
dengan debit alir 
143,07 liter/ detik. 
Kecepatan sedi-
mentasi sungai 
Tallo yang ber-
muara di pelabuh-
an Paotere berki-
sar antara 29,6 
hingga 76,1 cm 
dengan rata-rata 

kecepatan sedimentasi 52,85 cm/tahun. Lambatnya kecepatan 
aliran sungai Tallo dengan laju sedimentasi yang cukup tinggi, 
menimbulkan kecen-derungan mengalami perubahan alur 
membentuk meander. Ditambah dengan kondisi kemiringan yang 
landai (1/10.000) dan pasang surut air laut yang dapat menjalar 
hingga jarak 20 km, maka kecepatan sedimentasi seperti ini 
menjadi rawan bagi daerah pelabuhan Paotere, pemukiman 
termasuk Kawasan Industri Makassar. 
 
Pada pantai Kota Makassar khusus-nya pantai Losari sudah 
didapati kandungan limbah yang berasal dari terurainya bahan-
bahan organik yang berasal dari limbah rumah sakit, rumah 
tangga, perhotelan, dan pedagang kaki lima. Hal ini menurunkan 
kualitas air yang secara fisik ditandai dengan perubahan warna 
air laut dan bau yang tak sedap.  
 
Pada kawasan pesisir pantai Kota Makassar, dapat 
diidentifikasikan tiga komponen ekosistem, yaitu ekosistem 
estuari, mangrove, dan terumbu karang.  
 
Ekosistem estuari berada di muara sungai Janeberang dan aliran 
pasut. Sifat khas ekosistem ini adalah suatu ekosistem yang 
merupakan pertemuan dan pencampuran antara perairan air 
tawar dengan perairan laut. Sifat khas lainnya senantiasa 
berasosiasi dengan bentuk-bentuk lahan pesisir seperti delta, 
mangrove, dan lainnya. Dari kedua ekosistem estuari yang ada, 
yaitu estuari Janeberang lebih banyak dipengaruhi oleh suplai 

 
Vegetasi Mangrove di Kelurahan Parangloe 
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material sedimen dan air tawar, sedangkan pada saluran pasut 
Tallo, media ekosistemnya memanfaatkan hampir sepanjang 
saluran tersebut. Kawasan-kawasan genangan Tallo semakin 
menjauh dari muaranya dan semakin banyak ditumbuhi oleh 
vegetasi nipah hingga kawasan-kawasan pengaruhnya. 
 
Ekosistem mangrove banyak dipengaruhi oleh ekosistem estuari 
sehingga keberadaannya di pantai Kota Makassar berasosiasi 
dengan ekosistem tersebut. Lokasinya di delta dan muara sungai 
Janeberang serta saluran pasut Tallo. Keberadaannya tidak 
tergantung semata terhadap suplai air tawar semata, tetapi juga 
oleh air laut yang dijumpai sepanjang garis pantai kecamatan 
Biringkanaya dan spit Tanjung Bunga. Pada tahun 80-an masih 
sering dijumpai ekosistem mangrove yang lebat dan subur. 
 
Ekosistem terumbu karang pada umumnya terdapat si sekitar 
gugus pulau Sangkarang, yaitu pulau Baranglompo, Samalona, 
Gusung, Kodingareng, Lae-lae, Kahyangan, dan lainnya. Selain itu 
juga didapati pada perairan dangkal di gusung Tuara, Lara, 
Trambanusa, Panyoa, Boni, dan lainnya. Ekosistem terumbu 
karang yang hidup relatif dekat dengan daratan Kota Makassar 
adalah pulau Lae-lae, Kahyangan, gusung Panyoa, Trambanusa, 
dan Boni. Sebagai ekosistem, karang merupakan organisme 
utama pembentuk struktur dasar terumbu, ikan dan sejenisnya 
dalam jumlah dan spesies yang beragam merupakan organisme 
besar dan mencolok serta organisme lain yang berasosiasi 
dengan terumbu karang membentuk suatu ekosistem yang 
paling beraneka warna ragam hayati di lautan. 
 
Kondisi Sumber Daya Air Kota Makassar 
 
Potensi Sumberdaya  air tanah bebas/dangkal berkisar pada 
kedudukan dari 0 sampai 22 m dari permukaan laut. Muka air 
tanah berkisar dari 0,15 m sampai 0,75 m dengan jenis lapisan 
akifer berupa pasir halus, pasir lempung. Untuk parasitas berkisar 
30 % sampai 55 %. Ketersediaan air tanah setiap tahunnya akan 
mengalami penurunan dengan semakin meningkatnya 
pertumbuhan penduduk, sektor industri.  Pada beberapa 
Kecamatan hampir setiap tahunnya mengalami keterbatasan air. 
Suplay air dari PDAM belum mampu mencukupi kebutuhan air 
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penduduk Kota Makassar. Maka alternatifnya penggunaan air 
tanah dan PDAM harus dipadukan.  Penggunaan air tanah tanpa 
pengaturan, akan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan 
misalnya lonsor dan lain-lain. Jika standar pemakaian air adalah 
125 liter/orang/hari,  maka jumlah air yang harus disediakan  
setiap harinya adalah 139.086.000 liter.  Dengan diresmikannya 
PDAM dari Dam Bili-bili oleh pemerintah pada tahun 2001  
diharapkan keterbatasan air dapat teratasi di Kota Makassar. 

 
Tabel Potensi air Tanah Bebas/ Dangkal di Kota Makassar 

 

Kecamatan Muka 
Muka laut 

Muka air 
tanah 

Jenis 
akuifer 

Porositas 
(%) 

Spf yiled 
(%) 

Mariso 0-2.70 0.45-1.2 
Pasir halus 

pasir 
lempung 

30-45 15 

Mamajang 0.5-2.86 0.3-3.2 
Pasir halus 

pasir 
lempung 

30-45 15 

Tamalate 0-2.69 0.15-2.61 
Pasir halus 

pasir 
lempung 

35-55 10 

Makassar 2.1-2.3 0.43-2.4 
Pasir halus 

pasir 
lempung 

30-35 15 

Ujung 
pandang 1.75-3.9 0.25-1.6 

Pasir halus 
pasir 

lempung 
30-35 20 

Wajo 1.7-3.8 0.2-2.1 
Pasir halus 

pasir 
lempung 

35-50 15 

Bontoala 1.6-3 0.15-1.1 
Pasir halus 

pasir 
lempung 

35-55 10 

Ujung tanah 0-2.9 0.25-0.75 
Pasir halus 

pasir 
lempung 

35-55 10 

Tallo 0.8-20.9 0.17-2.5 
Pasir halus 

pasir 
lempung 

30-45 8 

Panakkuakang 0-4.01 0.11-0.4 
Pasir halus 

pasir 
lempung 

30-35 15 

Biringkanaiya 0-22 0.5-15 
Pasir halus 

pasir 
lempung 

35-45 8 
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Dari  data diatas terlihat bahwa kedudukan air tanah/dangkal 
dari muka laut sangat bervariasi yaitu dari 0,00 – 22 meter dan 
muka air tanah terdapat pada kedalaman mulai dari 0,11 m 
sampai 3,20 meter dari permukaan tanah. 
 
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Perusahaan Daerah Air 
Minum Kota Makassar, terus menerus mengalami perkembangan 
melalui tahap demi tahap dalam lintasan sejarah yang cukup 
panjang, yang berawal pada Tahun 1924 dengan dibangunnya 
Instalasi Pengolahan Air (IPA) Ratulangi oleh Pemerintah Hindia 
Belanda dengan debit awal 50 ltr/det, kemudian pada jaman 
pendudukan Jepang ditingkatkan menjadi 100 ltr/det. 
 

 
Air baku diambil dari Sungai 
Jeneberang yang terletak 7 Km 
disebelah Selatan pusat kota. Air dari 
sungai tersebut dipompa melalui 
saluran tertutup ke Instalasi Ratulangi. 
Seiring dengan usianya, IPA Ratulangi 
berangsur-angsur mengalami 
penurunan kapasitas produksi, pada 
tahun 1976 turun menjadi 50 ltr/det 
hingga saat ini. Untuk memenuhi 
kebutuhan air bagi penduduk Kota 
Makassar yang makin meningkat, 
maka pada Tahun 1977 dibangun 

Instalasi II Panaikang dengan kapasitas tahap pertama 500 
ltr/det. Air bakunya diambil dari bendung Lekopancing Sungai 
Maros sejauh ± 29,6 Km dari Kota Makassar. 
 
Kemudian pada Tahun 1985 melalui paket pembangunan Perum 
Perumnas dibangun Instalasi III Antang dengan kapasitas awal 
20 ltr/det. Pada Tahun 1989 IPA Panaikang ditingkatkan menjadi 
1.000 ltr/det. Tahun 1992 IPA Antang ditingkatkan pula 
kapasitasnya menjadi 40 ltr/det. Dan pada Tahun 1993 lewat 
paket bantuan hibah Pemerintah Pusat dibangun Instalasi IV 
kapasitas 200 ltr/det di Maccini Sombala. 
 
Penambahan demi penambahan kapasitas produksi rupanya 
belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, 

 
Menara Air PDAM-KM 
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permukiman dan industri, sehingga melalui Proyek 
Pengembangan Sistim Penyediaan Air Bersih Kota Makassar 
pada Tahun 2000, dibangun Instalasi V Somba Opu dengan 
kapasitas 1.000 ltr/det di Kabupaten Gowa yang sumber air 
bakunya dari Dam Bili-Bili sejauh ± 16 Km. Sumber Air Baku 
memanfaatkan air permukaan yaitu sungai Maros di Kabupaten 
Maros dan Sungai Jeneberang di Kabupaten Gowa yang saat ini 
mengalami gangguan kekeruhan akibat longsoran Gunung 
Bawakaraeng. 
 
PDAM Kota Makassar sampai saat ini telah menjangkau 692.308 
jiwa penduduk dari 1.139.822 jiwa total penduduk Kota Makassar 
atau 62,22 %. Dari jumlah tersebut 59,42 % dilayani melalui pipa, 
sisanya 2,8 % dilayani melalui non pipa. Luas wilayah distribusi 
telah mencapai radius 11.250 Ha. Ini berarti, pelayanan air bersih 
PDAM Makassar telah menjangkau 65 % dari luas wilayah Kota 
Makassar yang mempunyai luas 17.577 Ha. Sistim distribusi 
adalah pemompaan dengan sistim tertutup dengan 
menggunakan pipa mulai diameter 50 mm sampai 1.000 mm 
dengan panjang pipa keseluruhan 2.701.233,45 Meter. 
 

Kondisi Kependudukan Kota Makassar 
 
Penduduk Kota Makassar tahun 2004 tercatat sebanyak 
1.179.023 jiwa yang terdiri dari 582.382 laki-laki dan 596.641 
perempuan. Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2003 
tercatat sebanyak 1.160.011 jiwa.  
 
Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan 
denganrsio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin Kota Makassar 
yaitu sekitar 97,61 persen, yang berarti setiap 100 penduduk 
wanita terdapa 97 penduduk laki-laki. 
 
Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut 
kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi 
di wilayah kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 143.987 atau 
sekitar 12,21 persen dari total penduduk, disusul kecamatan 
rappocini sebanyak 136.128 jiwa (11,55 persen). Kecamatan 
Panakkukang sebanyak 129.240 jiwa (10,98 persen), dan yang 
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terendah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27.165 jiwa (2,30 
persen). 
 
Ditinjau dari kepadatan penduduk per km persegi, kecamatan 
Makassar yang terpadat yaitu 31.408 jiwa per km persegi, disusul 
kecamatan Mariso (28.724 per km persegi), kecamatan Bontoala 
25.744 jiwa per km persegi). Sedang kecamatan Biringkanaya 
merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah 
yaitu sekitar 2.460 jiwa per km persegi, kemudian kecamatan 
Tamalanrea 2.646 jiwa per km persegi, Manggala (3.828 jiwa per 
km persegi), kecamatan Ujung Tanah (7.658 jiwa per km persegi), 
kecamatan Panakkukang (7.580 jiwa per km persegi). Wilayah-
wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut 
masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman 
terutama di tiga kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, dan 
Manggala. 
 
Penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan 
tingkat kelahiran dan tingkat kematian di suatu daerah. 
Disamping itu struktur umur penduduk juga dapat 
menggambarkan angka beban tanggungan (Dependency Ratio), 
penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. 
Penduduk yang tergolong usia non produktif adalah penduduk 
kelompok umur 0-14 dan 65 tahun atau lebih. Sedangkan 
penduduk usia produktif adalah penduduk kelompok umur 15-64 
tahun. 
 
Persentase penduduk usia dewasa (15-64 tahun) persentasenya 
sedikit mengalami penurunan dari 69,05 persen tahun 2000 
menjadi 68,34 persen tahun 2004. sementara penduduk usia 
muda (0-14 tahun) persentasenya walaupun masih di bawah 40 
persen, akan tetapi dibanding tahun 2000 meningkat dari 27,99 
persen menjadi 28,18 persen tahun 2004, demikian pula untuk 
penduduk usia tua (65+ tahun) meningkat dari 2,96 persen tahun 
2000 menjadi 3,47 persen tahun 2004, peningkatan persentase 
pada penduduk usia muda ini disebabkan oleh menurunnya 
penduduk produktif usia 15-64 tahun. Pada tahun 2004  
diketahui bahwa umur median penduduk Kota Makassar adalah 
24,45 pertahun. 
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Kondisi Pendidikan di Kota Makassar 
 
Kualitas sumberdaya manusia Kota Makassar yang tercermin 
pula dari parameter bidang pendidikan. Pada skala nasional 
nampak masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota-kota 
lain di Indonesia. Diukur dari indikator kependudukan strategis 
sektor pendidikan, Kota Makassar hanya menduduki peringkat 
ke-50 dari 60 kota di Indonesia. Bahkan pada tingkat region 
Sulawesi berdasarkan indikator tersebut, Kota Makassar berada 
pada urutan terbawah dari empat ibukota propinsi, meskipun 
pada tingkat Propinsi, Kota Makassar masih menunjukkan 
superioritasnya dengan meraih posisi puncak.  

 
Di bidang pendidikan, beberapa indikator seperti; kemampuan 
membaca dan menulis (angka melek huruf), angka partisipasi 
kasar, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang 
ditamatkan serta ketersediaan sarana pendidikan, dapat 
menggambarkan kondisi hasil pembangunan bidang pendidikan 
yang cukup menggembirakan. Angka melek huruf anak usia 10 
tahun ke atas pada tahun 2004 sebesar 95,66  persen, meningkat 
pada tahun 2005 menjadi 96.0 persen.  Pencapaian angka  
melek huruf ini menunjukkan posisi yang lebih baik apabila 

 
Pendidikan Dasar, Perlu Mendapat Perhatian Lebih Serius 
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dibandingkan dengan angka melek huruf  Sulawesi Selatan yang 
hanya sebesar 95,1 persen.  
 
Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka 
Partisipasi Murni (APM) yang juga merupakan indikator 
menentukan  keberhasilan bidang pendidikan, mengalami pula 
peningkatan dimana pada tahun ajaran 2004 Angka Partisipasi 
Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SD/MI usia sekolah 7 – 12 tahun 
sebesar 101,86 persen.  
 
Angka Partispasi Murni (APM) sebesar 96,17 persen, dan pada 
tahun 2005 (dengan usia sekolah yang sama) Angka Partisipasi 
Kasar (APK) naik  menjadi 103,53 persen dan Angka Partispasi 
Murni (APM) naik menjadi 102,99 persen.  Sedangkan untuk 
jenjang pendidikan SLTP/MTs usia sekolah 13 – 15 tahun pada 
Tahun 2004 Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar  97,64 persen 
dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 75,19 persen dan  
pada tahun 2005 Angka Partisipasi Kasar (APK) naik menjadi 
98,09 persen.  
 
Sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTA/SMK/MA pada tahun 
2004  Angka Partisipasi Kasar (APK) masih berada pada 66,26 
persen dan Angka Partisipasi Murni (APM) hanya sebesar 44,86 
persen, pada tahun 2005 Angka Partisipasi Kasar (APK) naik 
menjadi 78,41 persen dan untuk Angka Partispasi Murni (APM) 
naik menjadi 54,32 persen.  
 
Selain indikator tersebut juga terdapat indikator pendidikan 
dengan jumlah murid yang drop out, murid yang mengulang dan 
jumlah murid yang lulus sekolah.  Pada tahun 2005 jumlah 
murid yang drop out dengan usia sekolah SD sebesar 0,73 persen 
meningkat dibanding tahun 2004 sebesar 0,72 persen, SLTP 
sebesar 0,66 persen turun dibanding tahun 2004 sebesar 0,72 
persen dan SLTA sebesar 0,94 persen.  
 
Untuk murid yang mengulang dengan jenjang pendidikan SD 
sebesar 3,05 persen meningkat dibanding tahun 2004 sebesar 
2,96 persen  SLTP sebesar 0,51 persen turun dibanding tahun 
2004 sebesar 0,61 persen dan SLTA sebesar 0,66 persen 
meningkat dibandingkan tahun 2004 sebesar 0,43 persen. 
Sedangkan murid yang lulus pada tahun 2005 untuk usia SD 
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sebesar 98,38 persen turun dibandingkan tahun 2004 sebesar 
98,81 persen, SLTP sebesar 96,56 persen meningkat 
dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 92,06 persen dan 
tingkat SLTA yang lulus sebesar 94,11 persen menurun 
dibandingkan tahun 2004 sebesar 99,11 persen. 
 
Disamping itu, upaya perbaikan kualitas atau mutu pendidikan 
juga menunjukkan prestasi yang semakin baik, terlihat dari 
keberhasilan siswa dari Kota Makassar meraih medali Emas 
Internasional Junior Sains Olympiade tingkat SMP di Jogyakarta 
dan medali perunggu Asian Phisic Olympiade (AFO) di Almatty 
Kazastan. Dalam mendukung dan mengoptimalkan peran 
pendidikan sebagai upaya peningkatan perluasan dan 
pemerataan, khususnya mendorong peningkatan kualitas sumber 
daya manusia maka Sekolah Cerdas (Smart School) yang 
dikembangkan pada 9 Sekolah Menengah Atas dan 1 Madrasah 
Aliah, telah mendorong terciptanya pendidikan yang berbasis 
teknologi informasi sehingga terkondisikan secara simultan 
pendidikan berwawasan internasional di Kota Makassar.  
 
Dengan demikian penuntasan permasalahan pendidikan masih 
perlu dipacu secara seksama  dengan melibatkan semua unsur 
terkait, termasuk peningkatan Sarana/prasarana dan Finansial  
lainnya. Sedangkan untuk sampai saat ini SLTP dan SMU  rata-
rata telah memiliki gedung sendiri, namun dari segi sarana yang 
dimiliki belum cukup memadai khususnya pada penyediaan 
buku Perpustakaan  Sekolah, alat praktek/praga termasuk 
penyediaan laboratorium prangkat kelengkapan yang dimilikinya 
sehingga Kota Makassar setiap tahun masih membutuhkan 
tambahan sebanyak 2 SLTP dan 1 SMU. Sedangkan sarana 
Perpustakaan dan Laboratorium disemua jenjang Pendidikan 
masih belum terpenuhi secara keseluruhan.  
 
Tenaga Guru di Kota Makassar untuk SD/MI 5.223 orang, Guru 
SLTP/MTs  4.046 orang, sedang guru SMU secara keseluruhan 
sejumlah 1.490 orang (965 SMU Negeri, 525 SMU Swasta), Bila 
dibanding dengan rombongan belajar yang ada kondisi ini 
menunjukkan bahwa jumlah guru di Kota Makassar telah cukup 
memadai untuk membina rombel yang tersedia di SD/MI,SLTP 
dan SMU se Kota Makassar, namun masih perlu penanganan  
serius menyangkut  kualitas guru yang telah ada, karena dari 
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5.223 guru SD/MI yang ada masih terdapat  43,18% guru yang 
mempunyai kualifikasi pendidikan di bawah D2, kondisi ini 
menandaka bahwa masih ada guru yang tidak layak mengajar. 
Demikian juga untuk guru SLTP/MTs masih terdapat 3,36% yang 
berkualifikasi dibawah D3. 
 

Kondisi Kesehatan di Kota Makassar 
 
Meskipun pembangunan dibidang kesehatan telah menunjukkan 
peningkatan, namun beberapa hal yang masih merupakan 
permasalahan pembangunan seperti : jumlah penyebaran tenaga 
kesehatan yang tidak sebanding dan belum merata, status gizi 
masyarakat, jumlah konsumsi pangan yang berubah, system 
rujukan pelayanan yang tidak ditunajng dengan sarana 
transportasi, komunikasi dan laboratorium, sanitasi/lingkungan 
serta prasarana kesehatan banyak yang sudah tidak memadai 
dalam pelayanan. 
 

Sampai tahun 
2005 jumlah 
sarana dan 
prasarana Kese-
hatan di kota 
Makassar adalah 
sebagai berikut 
Rumah Sakit 
Umum 14 buah, 
Rumah Sakit 
Khusus 2 buah, 
Rumah Sakit 

Bersalin 15 buah. Sedangkan Puskesmas Perawatan 7 buah, 
Puskesmas Non Perawatan 28 buah, Puskesmas Pembantu 37 
buah, Puskesmas Keliling 23 buah. 
 
Dari data tersebut diatas dapat diketahui Rasio Puskesmas 
terhadap terhadap 100.000 penduduk adalah 3 berbanding 1 
atau rata-rata 1 Puskesmas untuk 31.000 penduduk. 
 

 
R.S. Ibnu Sina Jl. Urip Sumohardjo 
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Jaringan Jalan di Kota Makassar 
 
Kota Makassar juga sebagai kota perlintasan bagi transportasi 
darat dari bagian selatan propinsi ke bagian utara maupun 
sebaliknya, sementara jalur lintas dengan pola jalan yang ada 
sekarang ini mengharuskan pengguna jalan masuk ke dalam 
jantung kota sebelum keluar ke arah selatan maupun utara. 
Keadaan ini mendorong semakin beratnya beban pada daerah 
inti/pusat kota.  
 
Prasarana dan sarana transportasi darat mencakup panjang dan 
kondisi jalan secara keseluruhan menjadi kewenangan 
pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan data tahun 1998 adalah 
panjang jalan di Kota Makassar adalah 1.593,46 km, terdiri dari 
jalan aspal 1.036,90 km, jalan krikil 208,63 km, jalan tanah 
173,37 km dan jalan tidak diperinci (seperti jalan setapak dan 
lorong-lorong) sepanjang 25,45 km.  Pada tahun 2000, sekitar 60 
% jalan tergolong kondisi baik, 10 % kondisi sedang dan 30 % 
kondisi rusak. Kondisi jalan tersebut sangat dipengaruhi oleh 
tingkat kualitas dan pengguna jalan terhadap maksimum daya 
dukung jalan disamping iklim basah dengan curah hujan yang 
tinggi yang menunjang percepatan kerusakan jalan.  
 
Dilihat dari pengelompokan jalan menurut kelasnya, jalan di Kota 
Makassar dibagi menjadi 7 kelompok yaitu : 
Jalan Kelas I dengan panjang 221,61 Km 
Jalan Kelas II dengan panjang 600,78 Km 
Jalan Kelas III dengan panjang 173,75 Km 
Jalan Kelas  IIIA dengan panjang 121,67 Km 
Jalan Kelas IV dengan panjang 125,32 Km 
Jalan Kelas  V dengan panjang 185,68 Km 
Kelas tidak dirinci dengan panjang 164,65 Km 
Jalan di Kota Makassar berdasarkan fungsinya dapat dibagi 
menjadi beberapa bagian yaitu : 
Jalan Arteri Primer dengan panjang 42,29 Km 
Jalan Arteri  Sekunder dengan panjang 34,23 Km 
Jalan Kolektor Primer dengan panjang 83,29 Km 
Jalan Kolektor Sekunder dengan panjang 297,69 Km 
Jalan Lokal dengan panjang 1.117,83 Km 
Jalan Inspeksi Kanal dengan panjang 15,13 Km 
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Segment Jalan di  Kota Makassar 
 
Pada tahun 2009 konfigurasi jaringan jalan di Kota Makassar 
direncanakan akan ditambah dengan 2 radial road dan 3 ring 
road. Radial Road yang dimaksud ialah terdiri dari Center Radial 
Road, yaitu jalan terusan dari Jl. Mongisnsidi kearah timur dan 
South Radial Road yaitu terusan Jl. Veteran ke selatan. Sementara 
ketiga ring road  terdiri dari Inner Ring Road (IRR), Middle Ring 
Road (MRR) dan Outer Ring Road (CRR). Gambar Segmen Jalan 
menunjukkan struktur jalan utama tersebut. Setiap jalan tersebut 
dibagi dalam beberapa segmen jalan dan Fungsi jaringan jalan 
Inner Ring Road, Midle Ring Road, Outer Ring Road, Central 
Radial Road dan South Radial Road menurut Master Plan JICA. 
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Tabel Jalan dan Segmen Jalan dalam Jaringan Jalan 

Utama Kota Makassar 

No. Nama Jalan Nomor Segmen 

1 Inner Ring Road (IRR) Segmen 1, Segmen 2, dan 
Segmen 3 

2 Middle Ring Road (MRR) Segmen 4, Segmen 5, dan 
Segmen 6 

3 Outer Ring Road (ORR) Segmen 7, Segmen 8, dan 
Segmen 9 

4 Central Radial Road (CRR)  Segmen 10, Segmen 11 
5 South Radial Road (SRR) Segmen 12 
6 Jl. Jendral Urip Sumohardjo Segmen 13, Segmen 14 
7 Jl. St. Alauddin Segmen 15, Segmen 16 
8 Jl. Dr. Ir. Sutami Segmen 17  

 
Tabel Fungsi Jaringan Jalan Kota Makasar 

No. Nama Jalan Fungsi 

1 Inner Ring Road 
(IRR) 

Mendistribusikan lalu-lintas kargo 
dari/ke kota 
Mendistribusikan lalu-lintas dari radial 
road tanpa melintasi wilayah urban.  
Mempertahankan ruang terbuka kota 
untuk menjaga kualitas lingkungan 

2 Middle Ring Road 
(MRR) 

Mendistribusikan lalu-lintas kargo 
dari/ke KIMA dan Terminal Kargo tanpa 
melintasi kawasan permukiman 
Mendistribusikan lalu-lintas dari/ke radial 
road tanpa melintasi permukiman.  
Memelihara aktifitas urban dan ruang 
terbuka.  

3 Outer Ring Road 
(ORR) 

Mendistribusikan lalu-lintas dari/ke 
kawasan industri Daya tanpa mekintasi 
permukiman.  Mendistribusikan lalu-
lintas dari/ke radial road tanpa melintasi 
permukiman.  Menghubungkan secara 
langsung Subpusat Daya, Antang, dan 
Sungguminasa 
Memelihara aktifitas urban dan ruang 
terbuka  

4 Central Radial Road 
(CRR) 

Menghubungkan langsung Subpusat 
Antang ke Pusat Kota Makassar.   
Memelihara aktifitas urban dan ruang 
terbuka 

5 South Radial Road 
(SRR) 

Membantu Jl. Sultan Allauddin.  
Mendorong tumbuh-nya pengembangan 
rekreasi dan pertanian di selatan   
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Berwisata di Kota Makassar 
 
Sebagai kontras antara yang lama dan baru, perahu kayu 
berlayar diantara tanker raksasa modern dekat pantai di 
sepanjang pesisir Kota Makassar. 
 
Perjalanan 20 menit dengan becak dari pusat kota akan 
membawa anda ke pelabuhan Paotere. Di luar pelabuhan, 
aktivitas kota yang tersibuk di seluruh Makassar, pria dan wanita 
membeli dan menjual berbagai macam barang, dan anak kecil 
berlarian ke sana ke mari melambaikan tongkat dengan perahu 
kecil dan mobil di ujung talinya.  

 
Di dalam pelabuhan, sebuah dok panjang yang dicadangkan 
untuk perahu Bugis yang besar (phinisi), pemandangan 
menakjubkan di galangan kapal dengan haluan yang berlekuk, 
mengarah ke atas dan tiang yang besar membentuk simetri yang 
sedap dipandang mata. Namun kapal kayu besar ini berada di 
sana tidak hanya sekedar untuk alasan keindahan, pekerja 
mereka bekerja keras mem bongkar dan menaikkan muatan. 
Pelaut telanjang kaki berjalan di gelondong kayu yang panjang - 
yang dulunya sebuah pohon - diantara dek kapal dan dok 
dengan keseimbangan yang sangat baik tanpa mengindahkan 
goyangan dari gelondong. Kapal-kapal kecil tersebut merupakan 

 
Kesibukan di Paotere  
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bukti nyata dari karakter masyarakat Bugis dan Makasar yang 
asli.  
 
Sebuah keluarga menaikkan minyak dan air untuk kepulauan 
mereka yang terpencil berjarak sehari berlayar. Pelaut yang lain 
menceritakan pelayaran dari Sulawesi ke Timor dan yang lain 
menjalankan tugas rutin ke Sumatra. Dua pria bersarung dibalut 
kulit yang kelam, dengan bangga memperlihatkan awak 
kapalnya yang terdiri 4 anak perempuan dan istri mereka 
masyarakat yang gigih. Walaupun penampilannya keras, namun 
kehangatan dan persahabatan tetap terlihat meyakinkan bahwa 
setiap kapal akan mengundang anda untuk turut berlayar di 
pelayaran mereka selanjutnya.  
 

 
Fort Rotterdam 
 
Kembali kekota, benteng Rotterdam (Fort Rotterdam) menandai 
peninggalan bersejarah kota. Dibangun pada tahun 1545 oleh 
kerajaan lokal Goa, Benteng Rotterdam yang letaknya di tepi laut 
direbut dan dibangun kembali pada tahun 1667 oleh Belanda. 
Dinding luar yang tebalnya 2 meter dan tinggi 7 meter 
membentuk kotak yang besar seperti seekor penyu. Di setiap 
sudut dan pintu utama dibuat benteng pertaha- nan yang 
menonjol ke luar dalam bentuk berlian, membuat benteng sulit 
ditundukkan sehingga Belanda dapat bertahan di sana selama 
ratusan tahun. Hingga kini, benteng masih menjaga laut 
Makassar dan mempertontonkan contoh besar dari hasil renovasi 
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arsitektur kolonial Belanda. Tempat itu juga merupakan pusat 
kebudayaan, musium hidup untuk Sulawesi Selatan. 
 
Di Makassar, bangunan peninggalan Belanda masih dapat 
ditemukan, walaupun beberapa bangunan tua yang indah 
diantaranya telah dihancurkan demi arsitektur modern. 
Walaupun demikian, rumah peninggalan Belanda bisa di 
temukan di jalan jalan sempit di pusat kota sekitar benteng 
Rotterdam. Dengan populasi Cina yang besar, kota ini juga 
memiliki banyak bangunan Cina termasuk empat kelenteng Buda 
yang berwarna warni. 
 
Di Kota Makassar, terdapat makam peninggalan dari satu 
pahlawan terbesar di Indonesia. Anak dari Sultan Jogjakarta, 
Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda 
dalam perang Jawa di tahun 1825 - 1830. Ditipu oleh Belanda 
kemudian dibuang ke Makassar hingga akhir hayatnya. Sebuah 
silsilah keluarga digambarkan di makam memperlihatkan bahwa 
keluarganya telah tinggal di Makassar. 
 

 
Kehangatan Aroma Khas Pisang Epe 

Di sore hari, disepanjang pantai Losari anda akan menemukan 
suasana hangat dari warga kota beserta aktifitasnya. Disisi 
selatan anda bisa menemukan lokasi pujasera yang tertata di 
laguna Metro, dengan keharuman pisang epe dan ikan bakar 
memenuhi udara. Dalam suasana karnaval diantara warung 
makanan, penduduk Makassar bertemu di sini, duduk bersama 
teman-teman dan orang asing untuk menikmati makan malam. 
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Makassar juga memiliki kehidupan malam yang ramai seperti 
klub malam, tempat karaoke dan tempat bermain bola sodok. 
 
Kerajinan tangan Toraja seperti ukiran tau tau dari kayu kecil, 
kotak bambu berukir, dan baki Toraja merupakan suvenir yang 
indah. Porselin antik dan belanga celadon dapat juga ditemukan, 
dan di jalan Sombu Opu, adalah tempat perhiasan emas dan 
perak. Sulawesi menghasilkan dan mengekspor beberapa kopi 
terbaik di dunia, jadi melancong ke pabrik kopi kecil di Makassar 
tidak bisa dihindari. Di dalam pabrik, pekerja membungkus dan 
menggiling kopi Arabica dan Toraja. Bila anda memperlihatkan 
rasa tertarik, maka pekerja akan memberikan contoh kopi segar 
mereka yang terbaik untuk anda cicipi. Walaupun contoh itu 
gratis, anda akan terdorong untuk membeli setidak-tidaknya 
sekilo untuk perjalanan pulang - sebuah kenangan yang sedap 
dan harum akan pintu gerbang ke Timur. 
 
Makassar memiliki potensi besar untuk pengembangan 
pariwisata, karena disamping sebagai pusat pengembangan dan 
perjyanan juga sekaligus , sebagai pintu gerbang di Kawasan 
Timur Indonesia. Kota Makassar banyak memiliki potensi wilayah, 
seni budaya dan sejarah yang dapat dikembangkan menjadi 
obyek dan days tarik wisata (ODTW).  Produk wisata segala 
sesuatu baik fisik maupun non fisik yang berhubungan dengan 
potensi alam, seni, budaya, kebiasaan penduduk dan potensi 
lainnya yang dapat menarik minat dan terkesan bagi wisatawan 
dalam suatu perjalanan wisata. Diantaranya adalah obyek dan 
daya tarik wisata (ODTW) yang dipasarkan, juga sarana dan 
prasarana yang mendukung pelaksanaannya, seperti : sistem 
perhubungan, jasa pariwisata, sarana pariwisata dan koridor 
wisata, serta faktor penunjang lainnya.  
 
Secara umum potensi utama Obyek dan Daya Tarik Wisata 
(ODTW) dalam wilayah Kota Makassar sebagian besar berupa : 
obyek wisata alam, seperti pulau, pantai dan sungai, selain itu 
ada pula obyek wisata budaya dan sejarah serta kebiasaan dan 
adat istiadat penduduk, perbelanjaan/industri, pendidikan dan 
olahraga. 
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Kota Makassar mempunyai potensi dan daya tarik wisata yang 
cukup banyak dan dapat dikembangkan (81 objek). Objek-objek 
tersebut adalah objek wisata pulau, sengai dan pantai (26 objek), 
objek wisata budaya dan sejarah (11 objek), objek wisata 
pendidikan (8 objek) dan fasilitas olahraga 5 objek. Diantara 
objek-objek tersebut, yang masih sangat minim dan kurang 
dikembangkan adalah objek wisata pulau, sungai dan pantai, 
padahal objek tersebut memiliki potensi yang sangat tinggi. 
Berdasarkan pengalaman di lapangan beberapa dari lokasi 
ODTW yang sudah terinventarisasi belum sepenuhnya menjadi 
daerah tujuan wisata, meskipun prospeknya sangat baik. Daftar 
nama-nama obyek/daya tarik wisata yang ada di Kota Makassar 
berdasarkan pengamatan di lapangan dan pengumpulan data 
dari beberapa instansi yang terkait seperti dari Kanwil 
Deparsenibud Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata Kota 
Makassar, Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala 
Sulawesi Selatan, dan Museum La Galigo. 
 
Menurut data eksisting trend perjalanan wisata dalam lingkup 
Kota Makassar oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar tahun 
1998/1999, menunjukkan bahwa ada 4 (empat) paket trend, 
perjalanan wisata yang disediakan yaitu; City Tour, Sight Seeing 
Tour, Sea Recreation, Journey/Adventure. Adapun bagian dari 
paket - paket tersebut adalah : 
 
a. City Tour (perjalanan dalam Kota) 
- Benteng Ujung pandang (Fort Rotterdam)  
- Monumen Mandala  
- AI Markaz AI Islami 
- Masjid Raya 

Menanti Sunset di Pantai Losari 
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- Makam Diponegoro  
- Balang Tonjong  
 
b. Sight Seeing Tour (Menyaksikan keindahan)  
- Somba Opu Souvenir  
- Pantai Losari  
- Pelabuhan Pinisi Paotere  
- Makam Syech Yusuf (Tuanta Salamaka)  

 
c. Sea Recreation (Perjalanan Wisata Bahari)  
- Pulau Kayangan Jarak lokasi 2,5 mil (bisa dicapai 45 menit), 

Letak lokasi : Jl. Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Pandang, 
Daya tarik untuk: berenang dan diving, panorama matahari 
terbenam, olah raga air, musik & pertunjukan, permainan 
anak-anak, akuarium  

- Pulau Kodingareng Jarak lokasi 5 mil (60 menit), Letak lokasi : 
Kecamatan Ujung Tanah, Daya tarik  diving, menemukan batu 
kayu, ikan hias, peninggalan Jepang  

 
Pelabuhan Soekarno-Hatta di Malam Hari 
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- Pulau Barrang Lompo, Jarak lokasi 7 mil (1 jam 30 menit), 
Letak lokasi di Kecamatan Ujung Tanah, Daya tarik : berenang, 
oseanorium, peninggalan Jepang 

- Pulau Barrang Caddi, Jarak lokasi : 6 mil (1jam 15 menit), Letak 
lokasi Kecamatan Ujung Tanah Daya tarik berenang dan 
diving, oseanorium, peninggalan Jepang 

- Tanjung Bunga, Jarak lokasi sekitar 3 kilometer (10 menit), 
Letak lokasi Kecamatan Tamalate, Daya tarik jet ski, atraksi 
hobbies 

- Tanjung Merdeka, Jarak lokasi 3 kilometer (15 menit), Letak 
lokasi Kecamatan. Tamalate, Daya tarik  volley pantai, 
memancing 

- Pulau Lae-lae, Jarak lokasi : 1 mil (15 menit), Letak lokasi di 
Kec.amatan Ujung Pandang, Daya tarik pemandangan laut, 
panorama matahari terbenam, berenang, olah raga air  

- Pulau Lanjukang, Jarak lokasi sekitar 9 mil (1jam 45 menit), 
Letak lokasi Kecamatan Ujung Tanah  

- Pulau Kodingareng Keke, Jarak lokasi sekitar 5 mil (60 menit), 
Letak lokasi di Kecamatan Ujung Tanah, Daya tarik untuk 
kegiatan menyelam, berenang, kerajinan kerang-kerangan 

- Pulau Samalona, Jarak lokasi sekitar 3 mil (50 menit), Letak 
lokasi : Kec. Ujung Pandang, Daya tarik berenang, berjemur, 
matahari terbenam, biota laut, olahraga air 

 
d. Journey/Adventure (Penelusuran/ petualangan)  
Perjalanan wisata dalam Kota menurut versi perusahaan 
biro/agen perjalanan wisata pada umumnya Kota Makassar 
hanya digunakan sebagai tempat transit sebelum menuju daerah 
tujuan wisata (DTW) yang ada diluar Kota Makassar. Sesudah 
wisatawan tiba di Bandara Hasanuddin dan bertemu dengan 
pemandu wisata, langsung menuju Kota Makassar sambil 
menyaksikan pemandangan Kota, wisatawan kemudian makan 
siang direstoran, dan sesudah itu wisatawan langsung menuju 
daerah tujuan wisata yang ada di luar Kota Makassar, sesuai 
dengan paket yang dipilih.  
 
Sebagai pintu gerbang udara di kawasan Timur Indonesia, 
peranan Bandar Udara Internasional Hasanuddin menjadi 
tulang punggung sebagai pintu masuk wisatawan ke Makassar. 
Bandara ini melayani penerbangan domnestik dan 
Internasional, dan dapat didarati oleh Pesawat Jenis Boeing 747. 
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Terdapat setidaknya lebih dari 20 kali penerbangan dari dan ke 
Jakarta, yang dilayani oleh hampir seluruh Maskapai Pener-
bangan yang ada. Pengelolaan Banda Udara ini dibawah BUMN 
Angkasa Pura I. 
 

 
Bagi wisatawan yang 
melakukan perjalanan 
sendiri, tersedia fasilitas 
Taxi Resmi Bandara yang 
akan membawa anda ke 
Kota Makassar. Biaya 
sekali Jalan ke Kota, 
terbagi atas 3 Zona, 
yakni Zona I hingga 
Jembatan Tallo, biayanya 

Rp. 40.000, Zona II hingga Jalan Hertasning sebesar Rp. 45.000, 
dan Zona III hingga Jalan Cenderawasih sebesar Rp. 50.000. 
Bila tujuan anda di luar Zona ini, dapat dikonsultasikan di 
Loket Pendaftaran Taxi, di bagian Kedatangan Bandara 
Hasanuddin. 
 
 

Kondisi Perindustrian di Kota Makassar 
 
Bidang Industri merupakan salah satu sektor utama pendukung 
perekonomian Kota Makassar. Struktur ekonomi Makassar tahun 
2005 didominasi oleh peranan sektor perdagangan, hotel dan 
restoran sekitar 28,09 persen  diikuti sektor industri pengolahan 
sekitar 23,09 persen dan ketiga adalah peranan sektor angkutan 
dan komunikasi sekitar 16,23 persen. Sementara urutan ke empat 
dan kelima adalah sektor jasa dan sektor keuangan masing-
masing sekitar 11,28 persen dan 10,78 persen. Oleh karenanya, 
pertumbuhan jumlah perusahaan industri menengah/besar 
maupun industri kecil sangat mempengaruhi kinerja 
perekonomian Kota Makassar. Pada tahun 2004, jumlah 
perusahaan menengah/besar yaitu 253 dan tahun 2005 
meningkat menjadi 260 perusahaan. Sedangkan jumlah industri 
kecil pada tahun 2004 sebesar 4.313 unit usaha dan meningkat 
menjadi 4.392 unit usaha pada tahun 2005.  

 
Suasana Ruang Tunggu Bandara 
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Dalam rangka mendukung fungsi Kota Makassar sebagai 
inkubator dari pengembangan Souvenir Markisa dalam kerangka 
Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) 
yang dicanangkan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan telah 
dilakukan fasilitasi melalui dukungan APBD 2005. Fasilitasi  
untuk  pemberdayaan usaha kecil dimaksud belumlah 
memberikan hasil yang diharapkan sehingga masih memerlukan 
pembinaan berlanjut. Sedangkan pembinaan atas Home Industri 
selaras dengan pelaksanaan Gerakan Pembangunan 
Pengentasan Kemiskinan (Gerbang Taskin) di wilayah Kecamatan 
Tallo, diharapkan dapat berkembang menjadi usaha formal yang 

Tabel Sentra Industri Kecil Kota Makassar 
 

No. Lokasi Jenis Industri Kecil 

1. Kec. Mamajang Tahu / tempe, meubel rotan, 
kompor, bordir / sulam 

2. Kec. Makassar Tempe/ tahu, kerajinan kuningan, 
meubel rotan, sepatu, emas / 
perak, syirop markisa 

3. Kec. Biringkanaya Tempe / tahu 
4. Kec. Tamalate Tempe / tahu, meubel kayu, 

konveksi, pandai besi, kompor 
5. Kec. Bontoala Meubel kayu, jok kursi, kerang-

kerangan, bordir / sulam, kompor, 
emas/perak 

6. Kec. Pannakukang 
 

Meubel kayu, sepatu, kerang-
kerangan, syirop markisa, 
emas/perak, kapur tohor 

7. Kec. Tamanlanrea Kerajinan kuningan 

8. Kec. Manggala Kerajinan kuningan, emas / perak 

10 Kec. Mariso Meubel rotan, pengolahan ikan, 
emas / perak 

11. Kec. Ujung Tanah Pengolahan ikan 
12. Kec. Rappocini Sepatu, konveksi, kerajinan sutera 
13. Kec. Wajo Konveksi, syrop markisa 

14. Kec. Tallo Konveksi  
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eksis dimasa mendatang.  Melihat cukup potensialnya prospek 
usaha industri kecil/kerajinan yang ada di Kota Makassar, maka 
untuk lebih mengoptimalkan system pembinaan dibuatlah 
sentra-sentra industri kecil di tiap kecamatan sesuai potensi yang 
ada. 
 

Kondisi Perekonomian Daerah 
 
Indikator makro ekonomi Kota Makassar memperlihatkan 
perkembangan yang cukup menggembirakan. Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2005 (BPS Makassar, 2005)  
mencapai 15,71 Trilyun rupiah atau mengalami peningkatan 
dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 13,13 
Trilyun rupiah.  
 
Pada tahun yang sama, indikator perekonomian lainnya, yaitu 
angka perkapita, memperlihatkan perkembangan PDRB perkapita 
yang cukup berarti, yaitu sebesar Rp 13 juta lebih dibanding 
dengan tahun 2004 yang besarnya hanya Rp 11 juta lebih. 
Pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengan semakin 
tertekannya laju inflasi, dimana pada tahun 2004 mencapai rata-
rata 10,17 persen dan  tahun 2005 berada pada kisaran angka 
7,10 persen.  
 
Ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan atau peningkatan 
beberapa indikator–indikator makro ekonomi  dan juga 
disebabkan oleh investasi Pemerintah Kota melalui APBD Tahun 
2005 disamping peran swasta dalam sektor riil yang  memacu 
peningkatan perekonomian. Investasi dan instrumen moneter 
dengan tingkat bunga yang responsif terhadap iklim investasi 
Tahun 2005 telah menghasilkan persetujuan investasi PMDN  
dengan nilai Rp 415 Milyar Rupiah lebih dan PMA $ US 132 Ribu 
lebih.  
 
Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar juga  
dipengaruhi oleh dunia  perbankan  dimana  jumlah pinjaman 
pada tahun 2005   sebesar Rp 9,74 Trilyun lebih, pinjaman ini 
terdiri dari pinjaman modal kerja Rp 3,31 Trilyun lebih atau 
sebesar 33,98 persen, pinjaman investasi sebesar Rp 3,88 Trilyun 
lebih atau 39,79 persen dan pinjaman konsumtif sebesar Rp 2,55 
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Trilyun lebih atau 26,23 persen terhadap total pinjaman.  Bentuk 
pinjaman ini lebih berarti dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya oleh karena pada tahun sebelumnya lebih dominan 
mengarah pada pinjaman yang sifatnya konsumtif.  
 
Struktur ekonomi Makassar tahun 2005 didominasi oleh peranan 
sektor perdagangan, hotel dan restoran sekitar 28,09 persen  
diikuti sektor industri pengolahan sekitar 23,09 persen dan ketiga 
adalah peranan sektor angkutan dan komunikasi sekitar 16,23 
persen. Sementara urutan ke empat dan kelima adalah sektor 
jasa dan sektor keuangan masing-masing sekitar 11,28 persen 
dan 10,78 persen.  
 

 
Hotel Sahid Jaya Makassar 

Realisasi pendapatan daerah tahun 2005 mengalami 
peningkatan sebesar 9,17 persen di bandingkan tahun 2004, 
yaitu sebesar Rp.557,51 Milyar lebih pada tahun 2004 menjadi 
Rp.607,90 Milyar lebih pada tahun 2005. Sementara itu, untuk 
Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2005 realisasi 
sebesar Rp. 99,84 Milyar lebih dengan memberikan kontribusi 
terhadap APBD Tahun Anggaran 2005 sebesar 16,27 persen. 
Melihat realisasi Pendapatan Daerah yang rata-rata melampaui 
target penerimaan termasuk realisasi Pendapatan  Asli  Daerah  
(PAD)  yang  memperlihatkan prosentase yang cukup 
menggembirakan, bahkan secara kualitatif maupun absolut 
menunjukkan peningkatan. 
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Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2005 yang 
direncanakan dapat diperoleh sebesar Rp 595,73 Milyar lebih, 
ternyata sampai dengan akhir Tahun Anggaran,  mampu  
direalisir  sebesar Rp.607,90 Milyar Rupiah lebih atau 102,04 
persen. Realisasi penerimaan APBD dalam Tahun Anggaran 2005 
memberikan gambaran keberhasilan dari upaya kita bersama 
untuk semakin meningkatkan Pendapatan Daerah. Bila 
dibandingkan dengan realisasi pendapatan selama Lima Tahun 
Anggaran, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2005 cukup 
baik karena pencapaian realisasi mampu mencapai diatas 
seratus  persen atau secara absolut terus mengalami 
peningkatan.  
 
Sebagai gambaran, tahun 2004 realisasi penerimaan APBD 
mampu mencapai 102,50 persen atau secara absolut mencapai 
Rp.557,51 Milyar Rupiah lebih. Di tahun 2003 realisasi 
penerimaan APBD mampu mencapai 102,13 persen atau secara 
absolut mencapai Rp.531,59 Milyar Rupiah lebih, kemudian 
Tahun Anggaran 2002 realisasi  penerimaan sebesar 103,93 
persen atau secara absolut mencapai Rp.443,09 Milyar Rupiah 
lebih dan Tahun Anggaran 2001 realisasi penerimaan mampu 
dicapai sebesar 102,05 persen atau secara absolut sebesar 
379,15 Milyar lebih. Atau dalam kurun waktu Lima Tahun  
terakhir, Pemerintah Kota Makassar untuk kelima kalinya 
berhasil mencapai realisasi penerimaan APBD diatas seratus 
persen. Sehubungan dengan hal tersebut. 
 
Belanja Daerah yang terbagi atas Belanja Aparatur Daerah dan 
Belanja Pelayanan Publik dialokasikan anggaran sebesar Rp 
618,02 Milyar lebih hanya direalisir sebesar Rp 586,29 Milyar 
lebih, atau sebesar 94,86 persen. Realisasi belanja ini masih 
dibawah angka realisasi Penerimaan Pendapatan. Anggaran 
Belanja Aparatur Daerah yang disediakan sebesar Rp 159,43 
Milyar lebih,  hanya direalisir sebesar Rp 149,71 Milyar lebih  
atau 93,90 persen. Sedangkan anggaran Belanja Publik yang 
disediakan sebesar Rp 427,34 Milyar  lebih, direalisir sebesar Rp 
405,90 Milyar lebih atau 94,98 persen. Sementara anggaran 
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang disediakan 
sebesar Rp 31,24 Milyar lebih, dapat direalisir sebesar Rp 30,67 
Milyar lebih, atau 98,16 persen. 
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Secara total, realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2005, 
nampaknya memberikan gambaran menggembirakan sesuai 
dengan harapan kita semua. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh 
upaya dan kerja keras yang telah dilakukan oleh semua pihak 
sehingga realisasi pendapatan melampaui rencana yang telah 
ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui pencapaian realisasi 
Pendapatan  yang melampaui target  yang berasal dari 
pendapatan Asli Daerah dan pendapatan yang berasal dari Dana 
Perimbangan.  
 

 
Mall Panakkukang 
 
Selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak 
Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah dan lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.98,93 
Milyar Rupiah lebih, mampu direalisir sebesar Rp. 99,84 Milyar 
Rupiah lebih, yang berarti secara umum melampaui target 
penerimaan atau dengan tingkat pencapaian sebesar 100,91 
persen. 
 
Sebagai gambaran,  bahwa dalam Tahun Anggaran 2004 kita 
mampu mencapai 101,07 persen atau secara absolut sebesar Rp 
85,07 Milyar dan pada Tahun Anggaran 2003 kita mampu 
mencapai 103,84 persen atau secara absolut sebesar Rp 78,68  
Milyar lebih.  Sedangkan pada Tahun Anggaran 2002 kita 
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mampu mencapai 102,72 persen dengan angka absolut sebesar 
Rp 58,46 Milyar dan terakhir pada Tahun Anggaran 2001 mampu 
merealisir sebesar 102,80 persen dengan angka absolut sebesar 
Rp 49,86 Milyar lebih. 
 
Realisasi PAD yang mencapai diatas seratus persen ini telah 
membuktikan bahwa upaya dan kerja keras serta komitmen 
bersama telah membuahkan hasil yang patut kita banggakan. 
Komitmen yang selama ini telah kita bangun untuk 
meningkatkan PAD telah terwujud secara nyata, baik 
peningkatan secara kualitatif maupun secara kuantitatif.  
 
Pendapatan yang berasal dari Bagian Dana Perimbangan  yang 
terdiri  dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana 
Alokasi Umum dan Dana Perimbangan dari Provinsi serta Dana 
Alokasi Khusus secara keseluruhan direncanakan dapat 
diperoleh  sebesar Rp 475,49 Milyar lebih, dan mampu direalisir 
sampai dengan akhir Desember Tahun 2005 sebesar Rp 487,79 
Milyar lebih  atau 102,58 persen. 
 
Dalam Tahun Anggaran 2005 direncanakan akan diperoleh 
sebesar  Rp 21,310 Milyar lebih yang berasal dari lain-lain 
pendapatan yang sah yang sampai dengan akhir Tahun 
Anggaran dapat direalisir sebesar Rp 20,26 Milyar lebih atau 
95,09 persen. 
 
Pemerintah Kota dalam mengelola Belanja Daerah tetap 
berpegang teguh pada prinsip efisien, terarah dan terkendali dan 
juga diselaraskan pada kemampuan pendapatan yang dapat 
diperoleh. 
 
Secara umum, dalam Tahun Anggaran 2005 belanja secara 
keseluruhan  dianggarkan sebesar Rp 618,02 Milyar lebih, dan 
telah dimanfaatkan sebesar Rp 586,29 Milyar lebih atau sekitar 
94,86 persen dari Anggaran yang disediakan.  Jika Belanja ini 
dibandingkan dengan Total Belanja pada tahun anggaran 
sebelumnya yang hanya menyerap anggaran sebesar  Rp 546,73 
Milyar lebih, maka Belanja Aparatur Daerah dan Belanja 
Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2005 mengalami peningkatan 
sebesar 7,23 persen.   
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Belanja Aparatur Daerah yang terdiri atas Kelompok Belanja 
Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta 
Belanja Modal disediakan anggaran sebesar Rp 159,43  Milyar 
lebih, telah diserap sebesar Rp 149,71 Milyar lebih,  atau sebesar  
93,90 persen.  
 
Kendatipun telah diupayakan untuk lebih meningkatkan 
penghematan dan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran 
belanja ini, namun realisasinya secara absolut tetap 
menunjukkan peningkatan dari Tahun Anggaran sebelumnya. 
Peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh Belanja Gaji PNS dan 
Tunjangan Lainnya serta semakin tingginya kebutuhan biaya 
untuk pengadaan Barang dan Jasa yang dibutuhkan dalam 
menunjang penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah.  
 
Selain itu  Belanja ini juga digunakan untuk menjaga dan 
memelihara Asset Milik Pemerintah Kota agar dapat digunakan 
dalam waktu yang lama dan tetap memiliki nilai ekonomis.  
 
Untuk jenis Belanja Administrasi Umum yang meliputi Belanja 
Pegawai dan Personalia, Belanja Barang dan Jasa, Belanja 
Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan  disediakan 
anggaran sebesar Rp 129,90  Milyar lebih , hanya diserap sebesar 
Rp 120  Milyar  lebih, atau  92,38 persen.  
 
Belanja Operasi dan Pemeliharaan yang berada dalam Kelompok 
Belanja  Aparatur Daerah yang meliputi Jenis Belanja Pegawai 
dan Personalia, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan 
Dinas dan Belanja Pemeliharaan disediakan anggaran sebesar 
Rp 11,05  Milyar lebih, mampu direalisir sebesar Rp 9,50 Milyar 
lebih atau 85,99 persen. Realisasi Belanja Administrasi Umum 
dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan yang kurang dari 100 
persen dari anggaran yang disediakan mencerminkan adanya 
efisiensi dalam penggunaan belanja yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat. 
 
Kemudian Belanja Modal untuk keperluan Aparatur yang 
disediakan anggaran sebesar Rp 18,48 Milyar lebih, direalisir 
sebesar Rp 20,20 Milyar lebih atau 109,93 persen. Besarnya 
penyerapan dana Belanja Modal dibandingkan dengan anggaran 
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yang tersedia disebabkan oleh adanya  pemindahan realisasi 
atau disebut dengan istilah reklasifikasi belanja pemeliharaan 
menjadi belanja modal yang sebelumnya dianggarkan pada 
kelompok Belanja Administrasi Umum.  
 
Penggunaan dana untuk Belanja Pelayanan Publik, seperti 
halnya Belanja Aparatur Daerah, Kelompok Belanja Publik terdiri 
atas Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan 
Pemeliharaan, Belanja Modal, ditambah Bantuan Keuangan dan 
Belanja Tidak Tersangka yang disediakan anggaran sebesar Rp 
458,57 Milyar lebih, sampai dengan akhir Tahun Anggaran dapat 
diserap sebesar Rp 436,56 Milyar lebih, atau 95,20 persen.  
 
Untuk Belanja Administrasi Umum yang meliputi jenis Belanja 
Pegawai dan Personalia, Belanja Barang dan Jasa, Belanja 
Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan yang disediakan 
anggaran sebesar Rp 344,45 Milyar lebih hanya direalisir sebesar 
Rp 330,95 Milyar lebih, atau 96,08 persen. Belanja ini 
dipergunakan untuk pembayaran Gaji PNS pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang berkaitan langsung dengan Pelayanan 
Publik. Disamping itu anggaran ini juga digunakan sebagai biaya 
pemeliharaan bangunan kantor dan gedung, untuk menjaga agar 
Asset Milik Pemerintah Kota dapat dimanfaatkan dalam jangka 
waktu yang lama serta memberikan kenyamanan bagi pelayanan 
kepada masyarakat. Belanja Operasi dan Pemeliharaan yang 
dianggarkan sebesar Rp 33,00  Milyar lebih, mampu direalisir 
sebesar Rp 31,98 Milyar lebih atau 96,91 persen.  
 
Realisasi belanja ini dimanfaatkan untuk membiayai upah 
pegawai dan biaya  jasa tenaga kerja non pegawai yang 
melaksanakan pelayanan masyarakat secara langsung. 
Disamping itu belanja operasi dan pemeliharaan ini juga 
digunakan untuk biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana pelayanan umum.  
 
Belanja Modal untuk Pelayanan Publik yang mendapatkan 
alokasi anggaran sebesar Rp 49,88 Milyar lebih sampai dengan 
akhir tahun anggaran direalisir sebesar Rp 42,96 Milyar lebih 
atau 86,12 persen. Penyerapan Belanja Modal ini digunakan 
untuk menyediakan utilitas perkotaan  bagi kepentingan Publik  
berupa  Jalan,  Jembatan,  Saluran Drainase dan sebagainya. 
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Kemudian, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang 
dialokasikan anggaran sebesar Rp 31,24 Milyar lebih, direalisir 
sebesar Rp 30,67 Milyar lebih, atau 98,16 persen. Belanja ini 
digunakan untuk memberikan Insentif kepada kelurahan dari 
bagi hasil penyisihan penerimaan PBB, bantuan kepada 
Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Instansi vertikal serta 
bantuan kepada Partai Politik. Kemudian Belanja Tidak Tersangka 
tidak dialokasi anggaran dalam tahun 2005.  
 
Pembiayaan ini secara garis besar terdiri atas penerimaan dan 
pengeluaran. Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan 
sebesar Rp 71,83 Milyar lebih,  sampai dengan akhir Tahun 
Anggaran 2005 dapat direalisir sebesar Rp 72,16 Milyar lebih 
atau setara dengan 100,44 persen. Pengeluaran Pembiayaan 
yang dianggarkan sebesar Rp 49,54 Milyar lebih, sampai dengan 
akhir Tahun Anggaran direalisir sebesar Rp 93,76 Milyar lebih 
atau sebesar 189,26 persen. 
 
Selanjutnya rincian Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu yang direncanakan 
sebesar Rp.41,99 Milyar lebih, mampu direalisir seluruhnya 
sebesar Rp 41,99 Milyar lebih, atau 100  persen, kemudian 
Penerimaan Piutang Pajak dan Retribusi tahun lalu direalisir 
sebesar Rp 1 Milyar lebih, Penerimaan Piutang Perhitungan Pihak 
Ketiga  sebesar Rp 28,68 Milyar lebih, dan Penerimaan Piutang 
lain-lain direalisir sebesar Rp 474,43 Juta lebih atau 836,56 
persen dari target sebesar 56,71 Juta lebih. 
 
Pada sisi Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan anggaran 
sebesar  Rp 49,54 Milyar lebih dan direalisasi sebesar Rp 46,60 
Milyar lebih.   Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas Penyertaan 
Modal, Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo, 
Pembayaran Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Pembayaran 
Utang Belanja, Pembayaran Utang Pajak dan Pemberian 
Pinjaman Kepada Pihak Ketiga. 
 
Penyertaan Modal Pemda yang dialokasikan Anggaran sebesar 
Rp.3,26 Milyar lebih, direalisir sebesar Rp 3,09 Milyar atau 94,79 
% Penyertaan modal ini diperuntukkan bagi pengembangan 
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Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PD. BPR dan 
pemenuhan modal disetor pada PT. KIMA.   
 
Anggaran yang disediakan untuk pembayaran Utang Pokok Yang 
Jatuh Tempo sebesar Rp 11,97 Milyar lebih,  direalisir sebesar Rp 
8,69 Milyar lebih  atau 72,54 persen. Pembayaran Utang Pokok 
Yang Jatuh Tempo digunakan untuk pembayaran angsuran 
pokok pinjaman Pemerintah Daerah pada Bank BPD Sul-Sel.Sisa 
perhitungan Tahun Anggaran berjalan direalisir sebesar Rp 47,16 
Milyar lebih, Pembayaran utang PPK  Rp 28,68 Milyar lebih  dan 
Pembayaran Utang belanja sebesar  Rp 5,88 Milyar lebih. 
Selanjutnya utang pajak direalisir sebesar Rp 595 ribu lebih dan 
pemberian pinjaman kepada pihak ketiga direalisir sebesar Rp. 
246,73 juta lebih. 
 
Sebagai gambaran, untuk sementara ini nilai Aset yang 
merupakan kekayaan daerah berwujud sampai dengan posisi 
akhir Desember 2005 sebesar Rp 3,59 Trilyun Lebih dengan nilai 
yang sama dengan Passiva yang terdiri dari Kewajiban (utang) 
dan ekuitas dana. Sementara Perolehan Aset selama Tahun 
Anggaran 2005 setelah dilakukan audit oleh BPK dinilai sebesar 
Rp 65,06  Milyar lebih. 
 

Peluang Investasi 
 
Fasilitas Pelabuhan Laut 
Pelabuhan Laut (Pangkalan Soekarno), memiliki Panjang 
dermaga 1.360 m, Kedalaman min. -08.00 m LWS, Pelayanan 
Penumpang, General Cargo, dan Barang Curah dengan Kapal 
berbobot 5.000 – 7.000 ton, dilengkapi Terminal Penumpang : 
4.000 m2, Lapangan Parkir : 5.390 m2, Akan dikembangkan 
hingga Kedalaman min. -12.00 – 15.00m 
 
Pelabuhan Laut (Pangkalan Hatta), memiliki Panjang dermaga : 
850 m, Kedalaman min. -12.00 m LWS, Pelayanan Peti Kemas, 
Lapangan Peti Kemas 350.000 Teu’s/ tahun, Melayani Kapal 
berbobot maksimal 3.000 Teu’s, Luas fasilitas gudang : 26.600 m2, 
Luas fasilitas penampungan : 36.300 m2 
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Pelabuhan Laut (Pangkalan Paotere), dengan Panjang dermaga : 
510 m, Kedalaman min. -03.00 m LWS, Pelayanan Rakyat dan 
Pelayaran Lokal (Phinisi) 
 
Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut Makassar sesuai 
Kepmenhub KM Nomor 2 Tahun 2004 terbagi dalam dua tahap, 
Tahap I 2007 – 2015 80Ha (pengoperasian 2010), dan Tahap II 
2015 – 2025 79Ha (pengoperasian 2015). 
 
Fasilitas Bandara Udara 
Bandara International Hasanuddin, Luas Lahan 554,6 Ha, Runway 
3.100 m x 45 m, Paralel Taxiway (3.100 m x 23 m) dan Exit Way 4 
buah Apron, Kapasitas 33 Aircraf Parking Stand, Terminal 
Penumpang 48.500 m2,  Kapasitas Angkut + 7 Juta Penumpang / 
tahun 
 
Utilitas Kota 
Tenaga Listrik PLN : + 700 MW akan dikembangkan hingga + 
2.800 MW. Sarana Telekomunikasi 32.500 SST dengan Jumlah 
sambungan telepon +  130.000 (tidak termasuk komunikasi 
seluler). Kapasitas air bersih PDAM terpasang saat ini 2.850 ltr / 
detik, dengan Produksi air bersih sebesar + 35.000.000 M3/ tahun 
yang melayani + 120.000 pelanggan. 
 
Kawasan Industri (PT. KIMA)  
Menempati Kawasan seluas + 700 Ha, Posisi Strategis yang bisa 
dicapai dalam jarak + 15 Km dari Pusat Kota dan kurang dari 10 
Km dari Pelabuhan laut. Dilengkapi AMDAL Kawasan dan IPAL, 

Bandara Internasional Hasanuddin 
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Tenaga Listrik dari PLN, Jaringan Telepon 2.000 SST, Air Bersih 
dari PDAM, dan fasilitas pelayanan Pengurusan Perizinan Sistem 
1 Pintu. 
 
Perkembangan Investasi  
 

PMDN PMA 
TAHUN 

(RP. Juta) (U$ Ribu) 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

877.514,00 
159.121,00 

33.409,00 
373.226,30 
415.775,40 

8.360,00 
20.407,10 
13.553,70 
86.311,90 

11.880.735,08 
 
Peluang Investasi 
SEKTOR INDUSTRI 
• Agroindustry – Pengolahan cokelat, jagung, kopi, dan beras 
• Industri Pengolahan Kayu 
• Industri Textile dan Garmen 
• Industri Kimia dan Farmasi 
• Industri Logam, Mesin dan Komponen (mesin industri, alat 

rumah tangga, alat-alat mesin pertanian) 
• Industri Elektronik dan Peralatan Listrik (perakitan komponen 

elektronik dan peralatan listrik rumah tangga) 
• Aneka Industri dan Perbengkelan 
• Industri Air bersih 
SEKTOR PERHUBUNGAN 
• Pembangunan Jalan Midle & Outer ring Road 
• Pembangunan Jalan dan Jembatan Layang 
• Angkutan Massal Kota (Bus & Metro Mini) 
• Pengembangan Pelabuhan Makassar 
• Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara 
 

Komoditi Perikanan dan Perkebunan Potensial 
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SEKTOR PERDAGANGAN 
• Pembangunan & Pengembangan Pasar Tradisional 
• Pembangunan Pasar Induk Beras 
SEKTOR PARIWISATA 
• Pengembangan Pariwisata Bahari dan Pulau-Pulau Kecil 
• Pengembangan Fasilitas Akomodasi (Hotel) 
• Restaurant 
SEKTOR PERTANIAN & PERIKANAN 
• Pengembangan Rumah Potong Hewan 
• Pengembangan Perikanan Tangkap 
• Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan 
 
 

Rencana Pengembangan Pelabuhan Makassar 
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Informasi Lebih Lanjut 
 
Temukan Kami di internet dengan mengunjungi website resmi 
Pemerintah Kota Makassar di http://www.makassar.go.id 
 



                Buku Saku Kota Makassar  

57 

Daftar Hotel dan Penginapan 
 
Temukan kenyamanan dan kehangatan khas Makassar di tempat 
anda menginap selama berada di Kota Makassar. 
 

NO NAMA HOTEL A L A M A T TELP KAMAR KELAS

1 Hotel Sahid Jaya 
Makassar 

Dr. Sam 
Ratulangi No. 33 875 757 220 ***** 

2 Hotel Imperial 
Aryaduta 

Somba Opu No. 
297 870 555 230 ***** 

3 Hotel Clarion A.P. Pettarani 
No. 3 833 888 333 ***** 

4 Hotel Singgasana Kajaolalido No. 
16 315 087 122 **** 

5 Hotel Makassar 
Golden 

Pasar Ikan No. 
52 333 000 59 **** 

6 Hotel Quality Somba Opu No. 
235 333 111 80 *** 

7 Hotel Losari Beach Penghibur No. 
10 326 062 30 *** 

8 Hotel Dinasty Lombok No. 30 325 657 52 *** 
9 Hotel Aston Haji Bau No. 7 855 555 77 *** 
10 Hotel Yasmin Jampea No. 5 320 424 83 *** 

11 Hotel Pantai 
Gapura 

Pasar Ikan No. 
10 325 791 68 *** 

12 Hotel Comfort 
Royal Makassar 

Daeng Tompo 
No. 8 365 0099 72 *** 

13 Hotel Celebes 
Sultan 
Hasanuddin No. 
2 

320 770 28 ** 

14 Hotel Kenari Pantai Somba Opu No. 
283 852 352 15 ** 

15 Losari Guest House Penghibur No. 3 322 155 11 ** 

16 Hotel Kenari Yosef 
latumahina No. 3 874 250 34 ** 

17 Hotel Losari Metro Chairil Anwar 
No. 19 331 133 67 ** 

18 Hotel Makassar 
Palace 

Tentara Pelajar 
No. 50 332 436 60 ** 

19 Hotel Marannu 
Garden Baji Gau No. 52 852 245 40 ** 

20 Hotel Surya 
Indonesia 

Daeng Tompo 
No. 3 327 568   ** 

21 Hotel Anging 
Mammiri 

Somba Opu No. 
245-249 333 862 26 * 
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22 Hotel Citra Wisata Botolempangan 
No. 28   19 * 

23 Hotel Bumi Asih Dr. Sam 
Ratulangi No. 17 875 555 49 * 

24 Hotel Widhana Botolempangan 
No. 93 320 983 25 * 

25 Hotel Ramayana 
Satria 

Gn. 
Bawakaraeng 
No. 121 

442 479 50 * 

26 Hotel Pinang Mas S. Saddang Baru 
No. 16-18 445 339 40 * 

27 Hotel Wisata Inn 
Sultan 
Hasanuddin No. 
36-38 

324 444 26 * 

28 Hotel Celebes 
Indah 

Gn. Latimojong 
No. 142B 330 950 59 * 

29 Hotel Delta 
Sultan 
Hasanuddin No. 
43 

312 711 50 * 

30 Hotel Makassar 
Cottage 

Letjen. 
Mappaodang No. 
80 

  21 * 

31 Hotel Panakkukang 
Mas 

Panakkukang 
Mas    50 * 

32 Hotel Toraja 
Misiliana 

Boulevard Ruko 
Emerald No. 7 452 331   * 

33 Hotel Maricaya Kijang No. 2 876 787 50 Melati 

34 Hotel Merlin 
Gn. 
Bawakaraeng 
No. 120 

449 795   Melati 

35 Hotel Surya Berlian Ammanagappa 
No. 7 327 208   Melati 

36 Hotel Kiwi Indah Sungai 
Cerekang No. 36 326 563 18 Melati 

37 Pondok Suada 
Indah 

Sultan 
Hasanuddin No. 
12 

  16 Melati 

38 Hotel Makassar 
Transit 

Monumen Emmy 
Saelan No. 1 868 637 28 Melati 

39 Hotel Bonto Cinde S. Saddang No. 
66 871 229 31 Melati 

40 Hotel Istana S. Saddang No. 
96 873 358 40 Melati 

41 Hotel Lydiana Botolempangan 
No. 33 328 004 70 Melati 

42 Hotel Mira Sultan 
Hasanuddin   21 Melati 

43 Hotel Savu Savu No. 11 325 223 15 Melati 
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44 Hotel Denpasar Boulevard Ruko 
11 No. 1-2   20 Melati 

45 Pondok Modern Hertasning Blok 
E-N No. 27      Melati 

46 Pondok Borobudur 
Indah Sarappo No. 143 317 139   Melati 

47 Hotel Oriental 
Wolter 
Monginsidi No. 
44 

873 558 22 Melati 

48 Wisma Erik's Karunrung No. 9 321 998 24 Melati 

49 Hotel Venus 
Kencana 

Botolempangan 
No. 17 324 995 15 Melati 

50 Hotel Virgo Sumba No. 109 321 451 8 Melati 
51 Wisma Timor Timor No. 47   17 Melati 

52 Hotel Makassar 
Metro 

Tentara Pelajar 
No. 61-63 323 671 27 Melati 

53 Hotel Berlian Urip Soemoharjo 
No. 43 459 289 20 Melati 

54 Wisma Lydiana Pelita Raya No. 
45   37 Melati 

 
 


