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terhadap produk RTRW Kabupaten Sigi masih dipandang perlu untuk melakukan
penyelarasan substansi dan sistematikanya. Kegiatan penyelarasan tersebut terkait
dengan Fakta dan Analisis, serta Buku Rencana.
Dengan demikian maka substansi dan materi yang termuat dalam
penyelarasan Naskah Teknis RTRW Kabupaten Sigi ini, berisi tentang kebijakan
pembangunan wilayah Kabupaten Sigi, Konsepsi perncanaan pembangunan
Kabupaten Sigi, Arahan pengembangan struktur dan pola tata ruang wilayah
Kabupaten Sigi, Mekanisme pengelolaan rencana tata ruang wilayah, dan Indikasi
program utama yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sigi.
Akhirnya melalui kesempatan ini, kami selaku Tim Penyusun Penyelarasan
Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi mengucapkan terima
kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi serta segenap Stakeholders
yang telah memberikan kepercayaan untuk merealisasikan pekerjaan ini, Amien.
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BUKU RENCANA

BAB 1. PENDAHULUAN
1.1.

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan
bahwa lingkup kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yakni
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang. Ketiga tahap kegiatan tersebut selayaknya berjalan bagaikan suatu siklus
yang kontinyu dengan keterkaitan yang utuh dalam suatu kegiatan manajemen
penataan ruang. Suatu penataan ruang pada intinya merupakan satu kesatuan
sistem yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Apabila satu tahap
kegiatan telah selesai, maka harus segera melakukan kegiatan berikutnya dengan
tetap berpijak pada sistem yang terpadu.
Penataan ruang secara hukum merupakan wewenang dan tugas pemerintah,
dengan

maksud

untuk

mengatur

potensi,

kegiatan

masyarakat,

mobilitas/

pergerakan dan kecenderungan perkembangannya secara harmonis serta saling
mendukung satu dengan lainnya dalam satu tata ruang yang ada. Harapannya
adalah, akan tercipta upaya pengarahan dalam proses pengaturan dan penataan
ruang yang selanjutnya akan menghasilkan suatu upaya pengendalian dan
pemanfaatan

ruang

yang

lebih

optimal

dan

efisien

dalam

suatu

proses

perkembangan secara berkelanjutan.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan alat untuk mengantisipasi
kebutuhan pemanfaatan ruang dalam upaya menunjang, menerapkan dan
melengkapi pelaksanaan pembangunan di kabupaten. Rencana ini diharapkan
menjadi arahan pemanfaatan ruang dan pedoman pengendalian pemanfaatan
ruang dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan tata ruang di wilayah
kabupaten akibat semakin pesatnya laju pembangunan sosial ekonomi.
Sejak terbentuknya Kabupaten Sigi hingga sekarang, telah terjadi perkembangan
dalam berbagai aspek baik secara ekonomi, administrasi (pemekaran kecamatan)
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi
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maupun keruangan (spasial). Selain itu dengan adanya kebijakan mengenai
otonomi daerah (yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada daerah
agar dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri berdasarkan potensi sosial
ekonomi

dan

karakteristik

spesifik

yang

dimilikinya),

sedikit

banyak

turut

mempengaruhi terjadinya perkembangan pembangunan yang relatif cepat di
Kabupaten Sigi. Perubahan - perubahan pembangunan yang relatif cepat tersebut
membutuhkan

langkah

-

langkah

antisipasi

yang

seharusnya

tepat

untuk

mengendalikannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang.
Salah satunya adalah dengan menyiapkan suatu perangkat lunak berupa Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten berikut landasan hukumnya.
Pada Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja Penataan
Ruang Provinsi Sulawesi Tengah memprioritaskan Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sigi, yang didasarkan dan atau disebabkan antara lain
beberapa pertimbangan-pertimbangan berikut :
a.

Belum tersedianya Dokumen RTRW Kabupaten atau materi perencanaan yang
akomodatif terhadap perkembangan yang ada baik secara makro maupun
mikro di Kabupaten Sigi dikarenakan adanya pemekaran wilayah kecamatan
dan perkembangan ekonomi yang pesat;

b.

Perkembangan areal terbangun / fisik kota dan kegiatan ekonomi mengalami
perkembangan yang pesat dan masih belum terkendali. Pengaturan kebutuhan
ruang untuk mewadahi kegiatan ekonomi maupun untuk hunian belum
berdasarkan pada suatu perencanaan tata ruang yang terpadu yang
mendukung pembangunan kawasan perkotaan dan pembangunan secara
keseluruhan di Kabupaten Sigi.

c.

Belum tersedianya data dan informasi yang baik, terarah dan representatif
mengenai potensi-potensi wilayah yang dimiliki, yang dapat dijadikan informasi
bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Sigi;

d.

Pemanfaatan potensi sumber daya alam belum berjalan optimal dan
perkembangan wilayah masih belum merata mengingat masih terbatasnya
infrastruktur wilayah. Di sisi lain terdapat kawasan-kawasan yang perlu dilindungi.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi
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e.

Perlunya perencanaan yang turut mempertimbangkan/menyertakan aspek
sosial budaya masyarakat dan tidak hanya menekankan pada aspek fisik
semata.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi diharapkan dapat
memberikan arahan bagi pemerintah kabupaten dalam menetapkan kebijakan
pembangunan melalui program-program pembangunan yang mampu mendorong
pengembangan wilayah Kabupaten Sigi dengan tetap menjamin kelangsungan
pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan wilayah juga seyogyanya
menjadi

suatu

kerangka

untuk

tindakan-tindakan bagi

terbentuknya

suatu

pembangunan lokal (local development), yang diartikan sebagai penumbuhan
suatu lokalitas secara sosial ekonomi dengan lebih mandiri berdasarkan potensipotensi yang dimilikinya. Dengan adanya rencana tata ruang wilayah juga
diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang memberikan tingkat kebebasan
dan tindakan yang lebih bervariasi, juga meningkatkan keterlibatan masyarakat
yang lebih besar dan peluang untuk adaptasi aktif-kreatif dan modifikasi.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi ini juga diharapkan
mampu merumuskan kebijakan pengembangan wilayah yang mempertimbangkan
asas manfaat, pemerataan, keseimbangan dan pertumbuhan serta pelestarian,
sesuai dengan tingkat kemampuan pengembangan wilayah dengan daerah
sekitarnya.

1.2.

PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR

Pengertian-pengertian dasar yang digunakan dalam penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sigi dan akan dijelaskan di bawah ini meliputi ruang, tata
ruang, penataan ruang, rencana tata ruang, wilayah, kawasan lindung, kawasan
budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.
1.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW
Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang mengatur rencana struktur
dan pola tata ruang wilayah Kabupaten;

2.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
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manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya;
3.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

4.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

5.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budi daya.

6.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

7.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana
tata ruang.

8.

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan
ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang.

9.

Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan
penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

10.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

11.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
tata ruang.

12.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

13.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
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14.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam
dan sumberdaya buatan.

15.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

16.

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang
mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun
bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta
pemeliharaan kesuburan tanah.

17.

Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi
untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi
(akifer) yang berguna sebagai sumber air.

18.

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang
merupakan lokasi bangunan atau kelompok bangunan hasil budidaya
manusia atau bentukan alam geologi alami yang khas yang mempunyai nilai
tinggi bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan

19.

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di
darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya,
yang juga berfungsi sebagai kawasan sistim penyangga kehidupan

20.

Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di
darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi lindungan kawasan
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan
satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya

21.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,
sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

22.

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat
kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

13

BUKU RENCANA

keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan
sistem agrobisnis.
23.

Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang
darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan
sekitarnya.

24.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan
lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

25.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi
kawasan

sebagai

tempat

permukiman

perdesaan,

pelayanan

jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan

pertanian

permukiman

dengan

perkotaan,

susunan
pemusatan

fungsi

kawasan

sebagai

tempat

dan

distribusi

pelayanan

jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27.

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

28.

Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang
terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara,
kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.

29.

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional,
nasional atau beberapa Provinsi.

30.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau
beberapa Kabupaten/Kota.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi
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31.

Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat
kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan
sebagai PKW dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kotakota yang telah memenuhi persyaratan Pusat Pelayanan Lingkungan (PKL).

32.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota
atau beberapa kecamatan.

33.

Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat
kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL
dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kota-kota yang
telah memenuhi persyaratan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

34.

Pusat Pelayanan Kegiatan yang selanjutnya disebut PPK adalah adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa
kecamatan

35.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk mendukung PPK dengan melayani
kegiatan beberapa kecamatan yang lebih kecil

36.

Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan

sungai

dan anak-anak sungainya, yang berfungsi

menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan
ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih
terpengaruh aktivitas daratan.
37.

Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci
tata ruang.

38.

Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat
hukum adat, atau badan hukum.

39.

Peran serta masyarakat adalah serangkaian kegiatan/berbagai kegiatan
masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah
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masyarakat,

untuk

berminat

dan

bergerak

dalam

penyelenggaraan

penataan ruang.
40.

Dinas

adalah

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

yang

menyelenggarakan urusan Daerah dalam bidang penataan ruang

1.3.

RUANG LINGKUP

1.3.1. Lingkup Wilayah Perencanaan
Lingkup wilayah perencanaan, yaitu 20 kecamatan yang terdiri dari 179 desa
dengan total luas wilayah 672.590,6 Ha (Tabel 1.1). Namun demikian perlu
diperhatikan wilayah pengamatan yang lebih luas, yang memiliki pengaruh
langsung

atau

tidak

langsung

terhadap

wilayah

perencanaan,

terutama

keterkaitannya dengan kabupaten atau negara lain.
Tabel 1.1 Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan
di Kabupaten Sigi Tahun 2008
No

Kecamatan

Luas (Km2)

1

Pipikoro

996,41

2

Kulawi Selatan

412,08

3

Kulawi

4

Lindu

5

Nokilalaki

73,97

6

Gumbasa

172,66

7

Dolo Selatan

405,48

8

Tanambulava

55,35

9

Dolo Barat

122,03

10

Marawola Barat

156,32

11

Marawola

67,15

12

Kinovaro

17,20

13

Dolo

50,29

14

Sigi Biromaru

303,53

15

Palolo

645,36

Jumlah

1.140,55
577,64

5.196,02
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1.3.2. Tingkat Kedalaman Peta
Tingkat kedalaman peta yang ditunjukkan dalam penyusunan Rencana Umum Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sigi ini adalah dengan skala 1 : 50.000

1.3.3. Lingkup Materi
Lingkup materi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi,
antara lain:

1.3.3.1. LINGKUP MATERI PEKERJAAN
a.

Pengumpulan data
Data dan Informasi yang dikumpulkan dan diolah secara umum mencakup
kebijakan pembangunan kota, kondisi fisik dasar, kependudukan, sosial
ekonomi, pembiayaan pembangunan dan kelembagaan.

b.

Analisis
Aspek-aspek

yang

dianalisis

meliputi

analisis

terhadap

kebijakan

pembangunan kota, kondisi fisik dasar, kependudukan, sosial ekonomi,
pembangunan dan kelembagaan.
c.

Penyusunan Rencana
Rumusan RTRW Kabupaten mencakup:
1.

Pengolahan kawasan lindung dan budayanya;

2.

Pengelolaan kawasan tertentu:

3.

Sistem sarana dan prasarana;

4.

Pentahapan dan prioritas pengembangan untuk perwujudan struktur
pemahaman ruang kabupaten.

Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Sigi ini proses pengumpulan data dan
analisis spasial/keruangan wilayah memanfaatkan teknologi penginderaan
jauh (data wilayah dalam bentuk data citra satelit) dan sistem informasi
geografis.

1.3.3.2. LINGKUP MUATAN RTRW
Adapun muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi meliputi:
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a.

Tujuan

pemanfaatan

ruang

wilayah

kabupaten

untuk

peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan pertahanan dan keamanan;
b.

Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi :
1.

Struktur pemanfaatan ruang yang menjadi distribusi penduduk, sistem
kegiatan pembangunan dan sistem pusat-pusat pelayanan pemukiman
perkotaan termasuk pusat pelayanan koleksi dan distribusi, sistem
prasarana transportasi, sistem telekomunikasi, sistem energi, sistem
prasarana pengelolaan lingkungan termasuk sistem pengairan;

2.

Pola pemanfaatan ruang yang meliputi kawasan lindung, kawasan
pemukiman, kawasan jasa (perniagaan, pemerintahan, transportasi,
pariwisata, dan lain-lain), kawasan perindustrian;

c.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten mencakup upaya:
1.

Pengelolaan kawasan lindung dan budayanya

2.

Pengelolaan kawasan fungsional perkotaan dan kawasan tertentu;

3.

Pengembangan kawasan yang diprioritaskan dalam jangka waktu
perencanaan termasuk kawasan tertentu;

4.

Penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya lainnya dengan
memperhatikan keterpaduan sumber daya alam buatan;

5.

Pengembangan sistem kegiatan pembangunan dan sistem pusat-pusat
pelayanan pemukiman perkotaan, sistem prasarana transportasi, sistem
telekomunikasi, sistem energi, sistem prasarana pengelolaan lingkungan
termasuk sistem pengairan (penanganan, pentahapan, dan prioritas
pengembangan yang ditujukan untuk perwujudan struktur pemanfaatan
ruang wilayah kota / kawasan perkotaan ).

d.

Pedoman pengendalian pembangunan wilayah kota / kawasan perkotaan
meliputi :
1.

Pedoman perijinan pemanfaatan ruang / pengembangan wilayah kota
bagi kegiatan pembangunan di wilayah kota (pedoman pemberian izin
lokasi);

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

18

BUKU RENCANA

2.

Pedoman

pemberian

kompensasi,

serta

pemberian

insentif

dan

pengenaan dis-insentif di wilayah kota;
3.

Pedoman pengawasan (pelaporan, pemantauan dan evaluasi) dan
penertiban (termasuk pengenaan sanksi) pemanfaatan ruang di wilayah
kota;

e.

Keputusan hasil perencanaan merupakan hasil proses perencanaan yang
dilakukan bersama-sama dengan masyarakat;

1.4.

DIMENSI WAKTU

Jangka waktu untuk pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi
adalah 20 (dua puluh) tahun.

1.5.

DASAR HUKUM

Dalam rangka penyusunan RTRW Kabupaten Sigi 2010-2030 digunakan beberapa
peraturan perundangan yang dijadikan dasar hukum, antara lain:
1.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok - Pokok
Agraria;

2.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

4.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

5.

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

6.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

7.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

8.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

9.

Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

10.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN);

11.

Undang – Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

19

BUKU RENCANA

12.

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

13.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

14.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

15.

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Sigi;

16.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

17.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara;

18.

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam
Penataan Ruang;

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta
Untuk Penataan Ruang Wilayah;

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah;

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
26.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah;
28.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
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29.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber
Daya Air;

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;

31.

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya;

32.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung;

33.

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan
Ruang Nasional.

1.6.

PROSES PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN SIGI

Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi, diawali dengan
pengkajian terhadap rencana yang ada, ditinjau dari aspek spasial maupun
aspasial. Selain itu juga dilakukan kajian terhadap Kebijakan propinsi dan kabupaten
yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Sigi.

1.7.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan fakta ini terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:
Bab 1

: Pendahuluan

Bab 2

: Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sigi

Bab 3

: Konsep dan Strategi Perencanaan Kabupaten Sigi

Bab 4

: Arahan Pengembangan Struktur dan Pola Tata Ruang
Kabupaten Sigi

Bab 5

: Indkasi Program sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sigi

Bab 6

: Mekanisme Pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sigi
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BAB 2. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG KABUPATEN
Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang merupakan perwujudan visi dan misi
pembangunan keruangan jangka panjang Kabupaten Sigi dalam mendukung
pencapaian tujuan penataan ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan
bagian dari penataan ruang Nasional, yaitu perwujudan tata ruang nasional yang
aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, dan berlandaskan wawasan nusantara
dan ketahanan nasional. Bab ini akan dimulai dengan bahasan visi penataan ruang
Kabupaten Sigi 20 tahun mendatang pada bagian pertama, dan kemudian
dilanjutkan dengan merumuskan tujuan - tujuan yang akan dicapai. Untuk
tercapainya keadaan-keadaan yang akan dituju melalui penataan ruang tersebut
diperlukan kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Sigi yang dibahas
pada bagian terakhir dari Bab ini.

2.1.

VISI DAN MISI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN SIGI

Dengan peran internal dan eksternal yang diharapkan seperti tersebut pada Bab
sebelumnya, tuntutan sebagai fungsi lindung bagi Kabupaten Sigi sangat dominan.
Keberlanjutan

pembangunan

di

wilayah

Provinsi

Sulawesi

Tengah

bahkan

pembangunan nasional dan global seharusnya mengandalkan keterjagaan fungsi
ekologis Kabupaten Sigi. Dalam kaitan inilah, maka pendekatan Pembangunan
Wilayah Berkelanjutan (sustainable regional development) adalah konsep yang
tepat bagi pengembangan Kabupaten Sigi selanjutnya.
Pembangunan berkelanjutan adalah “pembangunan yang memenuhi kebutuhan
generasi

sekarang

tanpa

harus

mengurangi

kemampuan

generasi-generasi

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”. Disini terkandung prinsip
keadilan di dalam dan antar generasi (intra and inter-generational equity) yang
harus dijamin pelaksanaannya. Keadilan di dalam generasi diperlukan agar
pembangunan itu merupakan partisipasi segenap lapisan masyarakat tanpa pilih
kasih, dan manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara
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berkeadilan. Sementara itu, keadilan antar generasi diperlukan agar generasigenerasi mendatang dapat diwarisi potensi pembangunan yang sama atau
bahkan lebih baik.
Maka pembangunan wilayah berkelanjutan dapat terlaksana dengan menjamin
aplikasi keadilan di dalam dan antar generasi melalui kegiatan pembangunan
wilayah yang mengintegrasikan ekonomi dan lingkungan, tanpa harus mengurangi
kemampuan wilayah-wilayah terkait lainnya untuk melakukan hal yang sama.
Dalam hal ini terlihat bahwa keadilan antar wilayah pun harus terjamin
pelaksanaannya. Banyak kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial yang mempunyai
dampak antar wilayah, bahkan bisa juga global. Suatu industri polutif misalnya,
polusinya bisa menurunkan kualitas udara, tanah, dan air wilayah-wilayah
tetangganya. Untuk menerapkan keadilan, hal ini harus teratasi dengan baik,
misalnya melalui pengolahan buangan, atau melalui mekanisme ganti rugi
menggunakan prinsip yang berbuat yang bertanggung jawab (polluters pay
principle).
Visi jangka panjang (20 tahun) yang kiranya sesuai untuk Penataan Ruang
Kabupaten Sigi adalah: “Terwujudnya struktur dan pola pemanfaatan ruang
Kabupaten

Sigi

yang

mampu

menjamin

terlaksananya

keadilan

dalam

pembangunan berkelanjutan”.
Keluaran dari proses pembangunan wilayah tentunya adalah kesejahteraan
(welfare) bagi seluruh penduduk wilayah itu, sedangkan masukannya adalah tiga
jenis modal (capital), yaitu sumberdaya alam (Kn), fisik buatan (physical atau manmade; Kp), dan manusia (Kh). Proses pembangunannya sendiri meliputi empat fungsi,
yaitu fungsi produksi, non-produksi (ekologis), reinvestasi untuk keberlanjutan
(sustainability reinvestment), dan distribusi hasilnya (benefit) kepada penduduk.
Peran sumberdaya alam sangat penting, terutama mengingat perlunya menjaga
kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Beberapa aspek dari
peran sumberdaya alam dapat digantikan oleh sumberdaya fisik buatan, tapi ini
hanya menyangkut fungsi produksi. Kedua jenis modal ini berlaku seperti perangkat
keras dalam pembangunan. Sementara itu modal manusia (termasuk modal
sosialnya) bertindak seperti perangkat lunaknya.
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Sumberdaya alam digunakan dalam fungsi produksi sebagai input materi dan
energi. Hasil dari fungsi ini merupakan manfaat (benefit) yang dalam statistik
perekonomian tercatat, misalnya, sebagai produk domestik regional bruto (PDRB).
Selain itu, sumberdaya alam juga dibutuhkan untuk fungsi non-produksi atau fungsi
ekologis kelestarian lingkungan. Manfaat non-produksi ini, seperti menjaga kapasitas
asimilatif terhadap polusi, keragaman biologi, keteraturan iklim, dan mencegah
pemanasan global, jelaslah sangat penting, walaupun umumnya belum tercatat
dalam data atau statistik ekonomi.
Visi jangka panjang tersebut perlu dijabarkan menjadi serangkaian keadaan yang
harus dicapai oleh misi pembangunan Kabupaten Sigi. Dengan memahami
pentingnya keadilan diterapkan pada empat fungsi utama pembangunan seperti
dibahas pada bagian terdahulu, maka setidaknya ada delapan keadaan yang
akan dicapai melalui pembangunan wilayah Kabupaten Sigi untuk 20 tahun
mendatang. Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Sigi, dengan demikian adalah
menjamin tercapanya delapan keadaan tersebut, yaitu:
a)

Mencapai Keadaan 1: Kabupaten Sigi yang di dalamnya tidak terlalu banyak
masyarakat yang termarjinalkan.

b)

Mencapai Keadaan 2: Akses ke fasilitas dan pelayanan publik sudah cukup
baik bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sigi.

c)

Mencapai Keadaan 3: Akses ke sumberdaya alam di Kabupaten Sigi sebagai
faktor produksi bagi pelaku bisnis yang terkait sudah cukup adil.

d)

Mencapai Keadaan 4: Secara umum iklim bisnis di Kabupaten Sigi berjalan
dengan baik dan adil.

e)

Mencapai

Keadaan

5:

Hanya

sedikit

indikasi

ketidakberlanjutan

dari

pemanfaatan sumberdaya alam di Kabupaten Sigi.
f)

Mencapai Keadaan 6: Eksternalitas negatif dari proses produksi yang terjadi di
Kabupaten Sigi tidak terlalu banyak, atau kalaupun terjadi dapat di-internalkan dengan cukup baik.

g)

Mencapai Keadaan 7: Indikasi berkurangnya daya dukung lingkungan di
Kabupaten Sigi tidak terlalu mengkhawatirkan.

h)

Mencapai Keadaan 8: Reinvestasi untuk keberlanjutan di Kabupaten Sigi sudah
cukup terpenuhi.
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Penataan ruang wilayah Kabupaten Sigi yang direncanakan dalam RTRW ini akan
memberikan kontribusi yang sangat penting kepada delapan misi pembangunan
tersebut. Untuk melihat apakah pembangunan berjalan sesuai dengan yang
diharapkan, maka perlu dikembangkan serangkaian indikator bagi masing-masing
keadaan tersebut.
Indikator-indikator yang perlu dikembangkan untuk dapat mengenali apakah
pembangunan berjalan sesuai rencana atau tidak. Dalam era pembangunan
partisipatif sekarang ini, bahkan sebaiknya masyarakat dapat terlibat secara aktif
dan

positif

dalam memonitor

dan

mengevaluasi

pembangunan,

termasuk

penataan ruangnya.
Indikator keadaan yang dipaparkan di sini dapat dipandang sebagai gagasan
awal yang utamanya akan bermanfaat bagi masyarakat untuk membantu
pemantauan dan evaluasi pembangunan. Untuk keperluan monitoring dan evaluasi
yang sesungguhnya akan diperlukan penjabaran dan pendalaman lebih lanjut.
Keadaan 1: Kesenjangan pendapatan (index Gini) ditekan hingga menjadi 0,15
pada tahun 2030; Tingkat pengangguran ditekan menjadi 10% dari jumlah usia kerja
pada tahun 2030; Angka kemiskinan berkurang menjadi 15% pada tahun 2030; dan,
Persepsi masyarakat yang kurang beruntung (worse-off people) meningkat seiring
dengan peningkatan kesejahteraan.
Keadaan 2: Jangkauan fasilitas dan pelayanan (service coverage) menjadi 70%
pada tahun 2030; dan, Persepsi masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan
kesejahteraan.
Keadaan 3: Tingkat perkembangan UMKM dan Koperasi semakin meningkat (50%
dari kondisi awal tahun perencanaan); dan Persepsi pelaku bisnis yang kurang
beruntung (worse-off businesses).
Keadaan 4: Tingkat perkembangan UMKM dan Koperasi semakin meningkat (50%
dari kondisi awal tahun perencanaan);dan, Persepsi pelaku bisnis yang kurang
beruntung (worse-off businesses).
Keadaan 5: Tingkat eksploitasi sumberdaya alam (yield rates) tidak memberikan
dampak negatif terhadap masyarakat (tingkat pencemaran udara tidak terjadi,
resiko banjir dan kekeringan dapat diminimasi).
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Keadaan 6: Tingkat produksi, terutama sektor manufaktur yang polutif ditekan;
Tingkat polusi (udara, air, tanah) tidak bertambah secara signifikan; dan Tuntutan
masyarakat untuk kompensasi perbaikan kualitas lingkungan.
Keadaan 7: Tingkat kerusakan lingkungan (ekologis, biodiversity) semakin kecil (saat
ini kondisinya masih dalam keadaan baik).
Keadaan 8: Tingkat keterbaruan/ketergantian sumberdaya alam (renewability rates)
semakin meningkat; Tingkat perbaikan kerusakan lingkungan semakin meningkat;
dan, Tingkat penggunaan teknologi ramah lingkungan (environmentally friendly)
semakin meningkat.

2.2.

TUJUAN DAN SASARAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN SIGI

2.2.1. Tujuan
Tujuan

penataan

ruang

wilayah

Kabupaten

Sigi

adalah;

Mewujudkan

penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada sektor pertanian, industri
pengolahan hasil pertanian, kehutanan, dan pariwisata yang berkelanjutan serta
berkeadilan.
Perumusan tujuan ini didasarkan pada keserasian, keselarasan dan keseimbangan
pemanfaatan ruang yang mengindahkan faktor daya dukung lingkungan, fungsi
lingkungan, lokasi dan struktur Kabupaten. Selanjutnya, penataan ruang harus
didasarkan pada pemahaman potensi dan keterbatasan alam, perkembangan
sosial ekonomi yang ada, serta tuntutan kebutuhan kehidupan manusia dan
kelestarian lingkungan hidup pada masa akan datang. Upaya pemanfaatan ruang
dan pengelolaan lingkungan ini dituangkan dalam suatu kesatuan tata ruang
(RTRWK), agar ada pedoman bagi penyusunan rencana teknis ruang kabupaten.

2.2.2. Sasaran
Sasaran penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi adalah
tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi yang diarahkan untuk
menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan pengembangan ruang yang
meliputi :
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1. Terciptanya pola tata ruang yang serasi dan optimal, serta penyebaran
fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan
masyarakat tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan
kehidupan kota sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
2. RTRW Kabupaten harus mampu memuat informasi dan data yang
digunakan dalam analisis pengkajian potensi dan masalah, rumusan
kebijakan dasar perencanaan, penjabaran rencana struktur dan rumusan
pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk uraian
rencana tata ruang dan peta rencana dengan skala l: 50.000.
3. Dalam rangka upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pembangunan Kabupaten yang lebih luas, maka selanjutnya RTRW
Kabupaten adalah patokan bagi penyusunan RDTRK dan RTRK.
4. Dalam kaitannya dengan aspek pelaksanaan rencana Kabupaten maka
RTRW

Kabupaten

harus

mampu

memberikan

rumusan

prioritas

pengembangan pembangunan, administrasi dan keuangan kabupaten
serta aspek hukumnya.
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Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Sigi
(Sumber: Peta Rupa Bumi Bakosurtanal Skala 1:50.000;
Lampiran UU No 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi)
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2.3.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SIGI

2.3.1. Aspek Strategis Pembangunan Daerah
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat
beberapa aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan wilayah di daerah,
yaitu sebagai berikut.
a.

Kewenangan pemerintahan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan serta
kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

b.

Perekonomian daerah yang merupakan bagian dari perekonomian nasional
dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesarsebesarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan
menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.

c.

Usaha-usaha perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam
dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat, memberikan
jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian
hukum, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya
ditetapkan dengan Perdasus.

d.

Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat setempat.

e.

Pemerintah

daerah

wajib

mengakui,

menghormati,

melindungi,

memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat, termasuk hakhak adat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang
berlaku.
f.

Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hal ulayat masyarakat hukum
adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang
bersangkutan.

g.

Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada,
dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan
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menurut

ketentuan

hukum

adat

setempat,

dengan

menghormati

penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah
menurut tatacara dan berdasarkan perundang-undangan.
h.

Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha
penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil
dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para
pihak yang bersangkutan.

i.

Pembangunan di daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan
keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

j.

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup
secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber
daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan,
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan
keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hakhak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
penduduk.

k.

Untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologi terpenting,
Pemerintah daerah berkewajiban mengelola kawasan lindung.

l.

Pemerintah daerah wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat
yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan
hidup.

2.3.2. Kebijakan Pembangunan Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah
2.3.2.1. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG PROPINSI
SULAWESI TENGAH
Berdasarkan Rencana Strategis Tata Ruang Propinsi Sulawesi Tengah, strategi
pengembangan yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut:
a.

Strategi pengembangan kawasan strategis;

b.

Strategi pengembangan sistem permukiman yaitu mengembangkan pusat
pengembangan inter regional;
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c.

Strategi pengembangan sistem transportasi yaitu pengembangan jalan transSulawesi dan pengembangan pelabuhan udara dan sungai sebagai
pelabuhan ekspor.

Sistem pusat pengembangan kota-kota di Propinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada
strategi pengembangan tata ruang melalui konsepsi pembangunan kutub
(polarized development), yaitu terbentuk rantai sistem perkotaan secara berjenjang
dari kecamatan sampai ke kampung yang didukung prasarana wilayah melalui
kegiatan pola pemetaan administrasi secara berstruktur karena sangat berdampak
pada kondisi tata ruang.

2.3.2.2. SISTEM PUSAT PERMUKIMAN PERKOTAAN
Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, sistem
pusat permukiman perkotaan di Propinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada dua
aspek;

yaitu

potensi

dan

permasalahan

yang

berkembang

di

lapangan

mencerminkan kondisi riil orientasi pasar kawasan, serta arahan kebijakan yang
tertuang dalam RTRW. Berdasarkan kajian terhadap kedua aspek tersebut,
ditentukan tiga bentuk kota pusat kegiatan perkotaan, yaitu:

2.3.2.2.1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dengan kriteria:
a. Merupakan ibukota propinsi.
b. Merupakan gerbang nasional dan memiliki akses cepat dengan kota-kota
internasional, yang diindikasikan dengan bandara primer dan pelabuhan
primer.
c. Berfungsi sebagai simpul utama jaringan transportasi nasional.
d. Berfungsi sebagai pusat pengumpul dan pemasaran komoditi unggulan
nasional berorientasi ekspor dengan memanfaatkan jaringan jalan lintas
negara, atau jalur penerbangan internasional dan nasional sebagai jalur
distribusi.
e. Merupakan pusat lokasi ekonomi
pertambangan,

pariwisata

dan

nasional seperti
lain-lain

yang

kawasan industri,

mempunyai

potensi

mendorong pengembangan nasional dan daerah.
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f.

Memiliki

fungsi

pelayanan

jasa-jasa

pemerintahan

dan

jasa-jasa

publik/kemasyarakatan.

2.3.2.2.2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dengan kriteria:
a. Berfungsi sebagai pusat pengolahan pengumpul dan pemasaran komoditi
unggulan wilayah berorientasi pasar yang melayani beberapa kabupaten.
b. Berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi wilayah untuk beberapa
kabupaten.
c. Pusat penghubung antara PKN dan PKL.
d. Umumnya merupakan kota simpul utama di kawasan prioritas (sentra
produksi dan kawasan andalan).
e. Memiliki bandar udara sekunder atau tersier atau pelabuhan pengumpan.
f.

Memiliki fungsi pelayanan jasa-jasa pemerintahan dan kemasyarakatan
beberapa kabupaten.

2.3.2.2.3. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp).
PKWp merupakan pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari
dapat ditetapkan sebagai PKW dengan kriteria:
a. pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKWp hanya adalah kotakota yang memenuhi persyaratan PKL; dan
b. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi sebagaimana dimaksud harus ditetapkan
sebagai

Kawasan

pembangunannya

Strategis
ke

Provinsi

dalam arahan

dan

mengindikasikan

program

pemanfaatan ruangnya, agar

pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKW.

2.3.2.2.4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dengan kriteria:
a. Berfungsi sebagai pusat pengumpul dan pemasaran komoditi unggulan
lokal berorientasi pasar wilayah beberapa kecamatan atau lokal internal.
b. Berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi lokal (Kabupaten atau
beberapa Kecamatan).
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c. Memiliki fungsi pelayanan jasa-jasa pemerintahan dan kemasyarakatan
beberapa kecamatan.
d. Bersifat khusus mendorong perkembangan sektor strategis atau kegiatan
khusus lainnya di wilayah kabupaten.
Berdasarkan kajian kondisi lapangan serta terhadap kriteria-kriteria tersebut,
dapat di susun rencana sistem pusat permukiman perkotaan di Propinsi
Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Error! Reference source not found., sebagai
erikut.
Tabel 2.1 Sistem Pusat Permukiman Perkotaan di Propinsi Sulawesi Tengah
Klasifikasi Pusat
Permukiman

Kota / Kabupaten

PKN

:

KOTA PALU

PKW

:

KOTA POSO, LUWUK, BUOL, KOLONEDALE,
TOLITOLI, DONGGALA

PKWp

:

SIGI BIROMARU

PKL

:

BORA

Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2008
Tanggal: 10 Maret 2008, RTRW Propinsi Sulawesi Tengah 2009 - 2027

2.3.2.3. PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA WILAYAH
2.3.2.3.1. Sarana/Prasarana Transportasi
a. Prasarana Transportasi Darat, meliputi Prasarana Jaringan Jalan dan
Terminal
Pengembangan jaringan jalan berdasarkan status jalan meliputi :
1)

Jalan Propinsi : Kalukubala – Kalakawara, Kalakawara – Kulawi, Palu –
Kalukubula, Kasiguncu – Sanginora, Tagolu – Uekuli, Uekuli – Marowo,
Marowo – Ampana, Biak – Bonebobakal, Bonebobakal – Balantak,
Biak – Luwuk, Luwuk – Batui, Pape – Tomata, Tompira – Wosu, Wosu –
Bungku, Kulukubula – Palolo, Palu – Birobuli, Kulawi – Gimpu, Palupi –
Bangga, Bangga – Simoro, Palu – Palupi, Batui – Toili, Ampana –
Balingara, Balingara – Bunta, Bunta – Pagimana, Pagimana – Biak,
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Tentena – Tonusu, Tonusu – Gintu, Palolo – Napu, Tambu – Kasimbar,
Mepanga – Basi, Toili – Rata, Rata – Baturube, Kolonedale –
Tondoyondo, Tondoyondo – Baturube, Napu – Sanginora, Salakan –
Sambiut, Bungku – Molore, Lampasio – Buol.
2)

Jalan Nasional : Taman Ria – Donggala, Palu – Tama Ria, Talise –
Tawaeli, Jln. Abdul Rahman Saleh, Jln. Basuki rahmat (Palu), Jln. Emy
Saelan (Palu), Jln. Wolter Mongisidi (Palu), Jln. dr. Wahidin (Palu), Jln. H.
Hayyun Sudarso (Palu), Tawaeli – Toboli, Toboli – Parigi, Poso – Tentena,
Tentena – Taripa, Toboli – Ampibabo, Ampibabo – Kasimbar, Kasimbar
– Tinombo, Tinombo – Mepanga, Pantoloan – Tompe, Tompe – Tambu,
Tambu – Sabang, Tolitoli – Ligadan, Parigi – Tolai, Tolai – Sausu, Sausu –
Tambarana, Tambarana – Poso, Taripa – Tomata, Tomata – Beteleme,
Beteleme – Kolonodale, Mepanga – Lambunu, Lambunu – Molosipat,
Sabang – Siboang, Siboang – Ogoamas, Ogoamas – Ogotua, Ogotua
– Malala, Lingadan – Laulalang, Laulalang – Lakea – Buol, Buol – Bodi,
Bodi – Paleleh, Paleleh – Umu, Donggala – Sarumana, Taripa – Pape,
Pape – Tidantana, Malala – Silondo, Silondo – Tolitoli, Tawaeli –
Pentoloan.

Pengembangan jaringan jalan berdasarkan kelas jalan, terdiri dari :
1)

Jalan Arteri, yang menghubungkan:
o

Kota Palu ke Kota Manado melalui Tawaeli – Toboli – Mepanga –
Moutong – Molosipat.

o

Kota Palu ke Kota Ujung Pandang melalui Tawaeli – Toboli – Parigi
– Poso – Tentena – Tidantana.

2)

Jaringan Kolektor, yang menghubungkan :
o

Kota Palu ke Kota Tolitoli dan Kota Manado melalui : Tawaeli –
Sabang – Ogotua – Tinabogan – Tolitoli – Buol – Paleleh dan
Tinabogan – Mepanga.

o

Kota Palu ke Kota Ujung Pandang melalui Donggala – Suramana.

o

Kota Poso ke Tolili melalui Uikuli – Ampana – Bunta – Pagimana –
Salodik – Luwuk – Kintom – Batui.

3)

Jalan Lokal, yang menghubungkan :
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o

Kota Palu ke Tentena melalui Dolo – Kulawi – Gimpa – Gintu.

o

Kota Palu ke Kota Poso – Biromaru – Wuasa – Sanggi – Nora –
Kasiguncu.

o

Beteleme ke Sulawesi Tenggara melalui Tompira – Wosu – Bungku
– Lalampu.

o

Toili ke Kolonedale melalui Moilong – Makapa – Rata – Bua-bua –
Baturube – Morowali.

o

Salakan ke Bulagi melalui Liang – Bulagi.

o

Jalan Lingkar Salodik yaitu Salodik – Bonebobakal – Balantak –
Toima – Bualemo – Mayayap – Siuna – Salodik.

o

Jalan Lingkar Sabang yaitu Sabang – Bulagi – Lemedemo –
Tataba – Poili – Sabang (Pualu Peling).

o
4)

Jalan Lingkar Salakan yaitu Salakan – Sambut – Salakan.

Pengembangan terminal angkutan penumpang di setiap ibukota
kabupaten/kota, dan sub-terminal di setiap kecamatan.

b. Prasarana Transportasi Laut/Pelabuhan, terdiri dari:
1)

Pelabuhan Pantoloan di Kota Palu.

2)

Pelabuhan Tolitoli, Kabupaten Tolitoli.

3)

Pelabuhan Luwuk di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai.

4)

Pelabuhan Donggala di Kota Donggala, Kabupaten Donggala.

5)

Pelabuhan Banggai di Kota Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan.

6)

Pelabuhan Leok di Kota Leok Kabupaten Buol.

7)

Pelabuhan Kolonodale di Kota Kolonodale Kabupaten Morowali.

8)

Pelabuhan Parigi di Kota Parigi, Kabupaten Parigi Moutong.

9)

Pelabuhan lainnya yaitu : Wani, Ogoamas, Leok, Moutong, Parigi,
Poso, Ampana, Bunta, Pagimana, Tinombo.

10) Pelabuhan satuan kerja (satker) yaitu: Bungku, Sabang/Peleng,
Paleleh, Ogotua, Salakan, Sabang, Wakai, Komaligon, Waosu,
Lokodidi.
c. Prasarana Transportasi Udara, terdiri dari:
1)

Pengembangan Bandara Udara Kelas II Bandara Mutiara di Kota
Palu.
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2)

Pengembangan Bandara Udara Perintis di:
o

Bandara Udara Sukuran Aminudin Amir di Kota Luwuk, Kabupaten
Banggai,

3)

o

Bandara Udara Lalos di Kota Tolitoli, Kabupaten Tolitoli,

o

Bandara Udara Kasiguncu di Kota Poso, Kabupaten Poso,

o

Bandara Udara Pagogul di Kota Puol, Kabupaten Boul

Pembangunan baru (usulan) Bandara Udara Perintis di Morowali,
Banggai Kepulauan dan Ampana.

2.3.2.3.2.

Sarana/Prasarana Energi

Strategi pengembangan sistem sarana prasarana energi, dalam hal ini
khususnya energi listrik, diharapkan dapat memberikan supply yang
cukup bagi segenap aktivitas kegiatan di wilayah Propinsi Sulawesi
Tengah. Strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan sistem
sarana prasarana energi adalah:
a. Mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi listrik di kawasan
tertinggal, terpencil, dan terisolasi;
b. Mengatasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan
tenaga listrik baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang;
c.

Memanfaatkan

potensi

energi

setempat/lokal

termasuk

energi

terbarukan seperti mikrohidro, tenaga surya, dan biomassa. ,
d. Memberikan dukungan yang optimal bagi pemanfaatan dan
peningkatan nilai tambah potensi sektor-sektor unggulan pada
kawasan budidaya dan pusat-pusat permukiman
Pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik baru
menurut prioritas penanganannya meliputi peningkatan kapasitas tenaga
listrik pada PLTD Silae, PLTD Poso, PLTD Luwuk, PLTM Tindaki, PLTM Bambalo,
PLTM Kolondom, PLTM Tongoa, PLTM Tomini, PLTM Hanga-hanga II, PLTM
Kalumpang, PLTM Malewa, dan PLTP Bora.
Selain itu, perlu dilakukan pengembangan sistem jaringan prasarana
energi dan tenaga listrik yang telah diteliti sebelum, seperti PLTM Yaentu,
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PLTM Kuku, PLTM Sawidago II, PLTM Bambalo II, PLTM Jelantiksari, PLTM
Uekuli, PLTM Parigi, PLTM Pembala, PLTM Kuala Tengah, PLTM Wuasa, DAS
Poso, dan DAS Gumbasa.

2.3.2.4. RENCANA STRATEGI KAWASAN PERBATASAN PROPINSI SULAWESI
TENGAH
Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menetapkan
kebijakan terhadap kawasan perbatasan di Propinsi Sulawesi Tengah sebagai
berikut :
1)

Meningkatkan dan memantapkan kerjasama antara pemerintah pusat,
pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kota/Kabupaten
Perbatasan.

2)

Meningkatkan kerjasama antara instansi pemerintah terkait dalam rangka
pembangunan kawasan perbatasan dan penanganan permasalahan
yang terjadi di perbatasan.

3)

Mengembangkan dan memberdayakan potensi perbatasan secara
terpadu.

4)

Memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah
dengan Kota.

5)

Mengembangkan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan dalam
rangka peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

2.3.2.5. KAWASAN PERDESAAN DAN KAWASAN PERKOTAAN
2.3.2.5.1.

Pengelolaan Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan di propinsi Sulawesi Tengah mempunyai kegiatan
utama pertanian termasuk pengolahan sumber daya alam, di dalamnya
termasuk proses produksi atau aktifitas pengolahan potensi wilayah
pertanian

tanaman pangan, perkebunan,

perikanan, perladangan,

peternakan, dan kegiatan ikutan pertanian lainnya. Proses produksi yang
terjadi umumnya dilakukan dengan dukungan susunan fungsi kawasan
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sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang bersifat lokal.
Deliniasi

kawasan

berdasarkan

fungsinya

dapat

diketahui

dari

terbentuknya sentra-sentra produksi pertanian. Sentra-sentra produksi
pertanian hubungannya dengan daerah pemasaran melalaui jalur
transaportasi yang ada, baik jalur jaringan jalan dan perairan. Dalam
perkembangan kawasan, maka kawasan perdesaan yang ada didelineasi
salah satunya adalah kawasan permukiman transmigrasi yang tersebar di
seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.
Pola distribusi produk-produk pertanian di kawasan perdesaan umumnya
ke kawasan perkotaan yang ada dan secara eksisting merupakan pusat
perdagangan, baik perdagangan lokal, regional, dan inter-regional.
Kawasan perdesaan sebagai kawasan dengan kegiatan utama produksi
pertanian dengan hasil meliputi padi sawah dan ladang, komoditas
perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, dan lain-lain), perikanan (perikanan
darat dan laut) serta produk hutan.

2.3.2.5.2.

Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Perkembangan kawasan perkotaan yang ada sangat dipengaruhi oleh
perkembangan

jumlah

penduduk

dan

ketersediaan

sarana

dan

prasarana. Umumnya kawasan perkotaan di Propinsi Sulawesi Tengah
meningkat baik kualitas dan kuantitasnya. Dari kawasan perkotaan
sebagai pusat pelayanan fasilitas sosial ekonomi, perdagangan, pusat
pergerakan kawasan sekitar, pusat koleksi dan distribusi produk-produk
kawasan perdesaan. Hal ini terjadi di Kota Palu, Tolitoli, Luwuk, Kolonodale,
Pagimana, Parigi, dan kota-kota lainnya.
Peningkatan kawasan ditandai dengan semakin bertambahnya kawasan
perkotaan sebagai akibat pemekaran wilayah, baik wilayah Kabupaten
maupun kecamatan, seperti pemekaran Kabupaten Buol, Morowali, dan
Banggai, dan Kabupaten Sigi.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

38

BUKU RENCANA

2.3.2.6. ARAHAN STRUKTUR RUANG
Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, sistem
pusat permukiman perkotaan di Propinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada dua
aspek;

yaitu

potensi

dan

permasalahan

yang

berkembang

di

lapangan

mencerminkan kondisi riil orientasi pasar kawasan, serta arahan kebijakan yang
tertuang dalam RTRW. Berdasarkan kajian terhadap kedua aspek tersebut,
ditentukan tiga bentuk kota pusat kegiatan perkotaan, yaitu Pusat Kegiatan
Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional yang tertuang dalam PP Nomor 26 Tahun 2008
mengarahkan sistem pusat perkotaan di Propinsi Sulawesi Tengah yang mana Kota
Palu sebagai PKN; Kota Poso, Luwuk, Buol, Kolonedale, Tolitoli, Donggala sebagai
PKW; dan Kota Parigi sebagai PKWP.
Sementara itu, berdasarkan pola pertumbuhan wilayah dan kecenderungan
polarisasi penduduk, perkembangan sistim permukiman di Sulawesi Tengah
menunjukkan adanya simpul-simpul pertumbuhah pada kawasan-kawasan: (a)
Palu, Parigi, Poso dan sekitarnya; (b) Luwuk, Kintom, Batui dan sekitarnya; (c) Tolitoli,
Laulang, dan sekitarnya; (d) Buol, Bokat, dan sekitarnya; (e) Bangkir dan sekitarnya;
(f) Moutoung, Palasa, Tinombo dan sekitarnya; (g) Sabang, Tambu, Tompe, dan
sekitarnya; (i) Bunta, Pagimana, dan sekitarnya; (j) Kolondale dan sekitarnya; (l)
Bungku; Keleorang, dan sekitarnya; (m) Ampana, Kepulauan Togean, dan
sekitarnya; (n) Banggai, Salakan, Bulagi, dan sekitarnya
Sehubungan dengan simpul-simpul tersebut, pengembangan wilayah Propinsi
Sulawesi Tengah diarahkan pada pengembangan sektoral dan kewilayahan yang
bertumpu pada ekonomi kerakyatan. Pengembangan kewilayahan itu sendiri akan
diarahkan pada:
a) Interaksi dua pusat pertumbuhan di Makassar dan Manado
b) Keterkaitan ekonomi dengan propinsi tetangga
c) Keterkaitan spasial antar kota atau pusat kegiatan
d) Adanya daya saing keberadaan dan pelayanan pelabuhan laut di Makassar,
Bitung, Balikpapan, Kupang, Ambon, dan Sorong.
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e) Penetapan dan pengembangan komoditas unggulan pada masing-masing
wilayah pusat pertumbuhan.
f)

Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Guna mendukung pengembangan kewilayahan di atas, RTRW Propinsi Sulawesi
Tengah tahun 2008 juga mengarahkan pengembangan kawasan strategis, yang
terdiri dari: (a) Kawasan strategis Toliso dan Batui di Kabupaten Banggai; (b)
Kawasan strategis Basi di Kabupaten Tolitoli; (c) Kawasan strategis Tompira di
Kabupaten Morowali, dan (d) Kawasan strategis Kota Raya di Kabupaten Sigi

2.3.2.7. ARAHAN POLA RUANG
Secara keseluruhan, strategi pengembangan tata ruang Propinsi Sulawesi Tengah
memberikan arahan pada pola pemanfaatan ruang yang terdiri dari kawasan
lindung (2.166.171 Ha atau 30,88%) dan kawasan budidaya (4.737.129 Ha atau
69,12%).
Adapun, sesuai dengan hasil revisi RTRW Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 arahan
pemanfaatan kawasan lindung di Propinsi Sulawesi Tengah mencakup:
a) Kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya yang
terdiri dari hutan lindung (1.489.923 Ha atau 21,9%) dan kawasan resapan air
yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
b) Kawasan perlindungan setempat yang mencakup kawasan sempadan
pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau, dan kawasan
sekitar mata air. Perlindungan sempadan sungai diprioritaskan pada DASDAS utama di Sulawesi Tengah, yaitu: DAS Buol Lambunu, DAS Bongka Malik,
DAS Laa Tambulako, DAS Palu Lariang, DAS Parigi Poso, dan DAS Lombok
Mentawa. Sementara itu, kawasan sekitar danau mencakup: Danau Poso,
Danau Lindu, Danau Rano, Danau Dampelas, Danau Batudako, Danau
Bulanungan, Danau Deddi, Danau Ranobai, Danau Rano Kodi, Danau Tiu,
Danau Tambang/Kalimpas, Danau Petawu dan Danau Wangga.
c) Kawasan Cagar Alam yang mencakup Cagar Alam Darat dan Cagar Alam
Laut, yaitu : CA Morowali, CA Tanjung Api, CA Binangga, CA Gunung
Tinombala, CA Pamona, CA Gunung Sojoi dan CA Gunung Dako.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

40

BUKU RENCANA

d) Kawasan sauka margasatwa ini mencakup kawasan yang memiliki
karakteristik satwa langka, termasuk puncak gunung sawah (kijang, macan
tutul, dan kelinci) serta Penanjung (banteng dan trenggiling. Adapun
lokasinya meliputi: SM Tanjung Matop, SM Pulau Doalngon, SM Lombuyan,
SM Bangkiriang, SM Pati-pati, SM Pulau Pasoso, SM Tanjung Santigi, dan SM
Pulau Tiga.
e) Kawasan Pelestarian Alam yang mencakup Taman Nasional Lore-Lindu,
Taman Hutan Raya, Taman Nasional Laut Kep. Togean, Taman Laut Pulau
Tokoabe, Taman Laut Teluk Tomini, Taman Wisata Laut Pulau Tokoabe,
Taman Wisata Laut Pulau Peleng, Taman Wisata Laut Kep. Sago , Hutan
Wisata Bancea, dan Taman Wisata Wera.
f)

Kawasan Cagar Budaya yang mencakup kawasan Lembah Bada, Napu,
dan Basoa tempat ditemukannya patung-patung megalitikum.

g) Kawasan Rawan Bencana yang mencakup kawasan bencana tanah
longsor, gempa tektonik, dan gunung api di sekitar Gunung Una-Una.
h) Kawasan Lindung lainnya yang mencakup kawasan Taman Buru Landusa
Tomata di Kabupaten Pos dan kawasan pantai berhutan bakau di
sepanjang pesisir.

2.4.

STRATEGI PERENCANAAN KABUPATEN SIGI

Strategi pegembangan Kabupaten Sigi ini perlu memperhatikan dimensi waktu,
kenyataan yang ada sekarang dan dikaitkan dengan prakiraan (pendugaan) masa
depan. Oleh karena itu perencanaan harus berorientasi kepada wawasan
kesinambungan dan keberlanjutan yang menjamin kelestarian kemampuan daya
dukung sumberdaya alam yang ada dengan memperhatikan kepentingan antar
generasi. Keserasian dan keterpaduan sangat penting karena Kabupaten Sigi
dengan hinterlandnya akan muncul dengan berbagai kepentingan yang berbeda
dan kebutuhan yang menuntut tersedianya sumberdaya yang sama.
Dalam suatu wilayah maupun kawasan akan bertemu berbagai kepentingan
permukiman, budidaya pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, industri,
transportasi, pariwisata dan sebagainya, dalam kaitannya dengan hal tersebut
langkah pertama sebelum pembuatan strategi pegembangan maka perlu
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ditegaskan fungsi dan peran dari Kabupaten Sigi terhadap hinterlandnya,
perumusan

visi

misi

dari

kegiatan

ini,

dasar

perencanaannya,

tujuan

pegembangannya dll nya, hal ini disebabkan pada kegiatan strategi ini melibatkan
lingkup makro dan mikro wilayah.

2.5.

DASAR – DASAR PERENCANAAN

Sesuai dengan metode pendekatan yang dilakukan maka dasar atau acuan yang
digunakan dalam penyusunan konsep dan strategi ini berdasarkan dari hasil analisis,
yaitu sebagai berikut :
1.

Analisis Kebijakan dalam Lingkup Regional (eksternal wilayah)

2.

Analisis Fisik dan Daya Dukung Lahan Kabupaten Sigi.

3.

Analisis Kependudukan Kabupaten Sigi.

4.

Analisis Penggunaan Lahan Kabupaten Sigi.

5.

Analisis Perekonomian Kabupaten Sigi.

6.

Analisis terhadap sarana dan prasarana yang ada.

2.5.1. Prinsip – Prinsip Perencanaan
Berdasarkan metode dan kaidah-kaidah Perencanaan serta sesuai dengan visi dan
misi yang ada, maka prinsip-prinsip dalam penyusunan rencana ini adalah sebagai
berikut :
1.

Memanfaatkan karekteristik perekonomian yang telah terbentuk.

2.

Minimasi dampak-dampak lingkungan akibat pegembangan Kabupaten
Sigi.

3.

Hubungan fungsional antar daerah/ruang/wilayah.

4.

Memacu perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Sigi khususnya dan
Provinsi Sulawesi Tengah Umumnya dengan pemberian injeksi kegiatan
tertentu.

5.

Memanfaatkan kondisi letak geografis yang menunjang.

6.

Mengimplementasikan Kebijakan – kebijakan yang berada diatasnya (
RTRW Nasional dan RTRW Provinsi) untuk mencapai peningkatan ekonomi
regional
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2.5.2. Penegasan Fungsi dan Peran Dari Kabupaten Sigi
Fungsi merupakan suatu usaha atau upaya suatu kawasan/wilayah untuk melayani
masyarakat di kawasan/ wilayah tersebut dengan mengoptimalkan pemanfaatan
ruang. Sedangkan peran dapat diartikan usaha atau upaya suatu kawasan/wilayah
untuk

melayani

masyarakat

hinterlandnya

(sekitarnya)

atau

mendukung/

mendorong perkembangan wilayah hinterland (sekitar).
Secara administratif, Kabupaten Sigi berada di tengah Provinsi Sulawesi Tengah,
Berdasarkan RTRW Propinsi Sulawesi Tengah Kota Parigi ditetapkan sebagai Pusat
Kegiatan Wilayah Promosi.
Adapun peran dari Kabupaten Sigi sesuai kondisi eksternal wilayah (wilayah yang
lebih luas) adalah:

2.5.2.1. PERAN DARI KABUPATEN SIGI
Dalam RTRW Propinsi Sulawesi Tengah 2009-2027, Kota Parigi ditetapkan sebagai
Pusat Kegiatan Wilayah Promosi dengan kota-kota utamanya Bora dan Kulawi.
Sektor

unggulan

yang

dimiliki

adalah sektor

pertanian

tanaman

pangan,

perkebunan, peternakan dan perikanan, serta sektor kehutanan. Penetapan fungsi
dan peran ini, perlu didukung oleh penyediaan/pengembangan berbagai
prasarana dan sarana penunjang, antara lain infrastruktur yang memadai, sistem
transportasi yang lancar dan andal dari dan menuju Kabupaten Sigi (yang
menghubungkan Sigi dengan kota-kota baik yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah,
maupun di propinsi lainnya di Sulawesi). Peran dari Kabupaten Sigi didukung oleh
keberadaan wilayahnya, yaitu :
1.

Sebagai Kawasan Konservasi karena terdiri dari kawasan hutan lindung, suaka
alam, dan cagar budaya yang memiliki arti penting bagi kelestarian
lingkungan baik dalam konteks internal kabupaten, maupun dalam konteks
regional (Sulawesi Tengah) dan Nasional.

2.

Sebagai wilayah penyanggah terhadap pusat-pusat pertumbuhan utama di
Provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan langsung wilayah provinsi lainnya
(Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat) di Pulau Sulawesi.
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2.5.2.2.

FUNGSI DARI KABUPATEN SIGI

Adapun fungsi dari Kabupaten Sigi yang diturunkan dari Perda Provinsi Sulawesi
Tengah adalah; 1) pertanian tanaman pangan; 2) pertanian perkebunan; 3)
pariwisata dan rekreasi; 4) kawasan konservasi; dan 5) kegiatan perekonomian
potensial dikembangkan di masa datang antara lain peternakan, dan kehutanan.
Dari uraian di atas dapat dijabarkan pentingnya peranan Kabupaten Sigi, dari
peranan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam
lingkup lokal, dan menjaga kelestarian lingkungannya terkait dengan bahaya
lingkungan dimana system hidro-orologis dapat berjalan. Sedangkan untuk
menunjang peran tersebut perlu ditunjang oleh fungsi – fungsi lainnya dari setiap
kecamatan yang ada. Secara fisik, wilayah Kabupaten Sigi berbatasan langsung
dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat pada kawasan lindung
Nasional sehingga menempatkan Kabupaten Sigi sebagai wilayah yang sangat
strategis untuk mendukung peran dan fungsi Provinsi Sulawesi Tengah.

2.5.3. Pokok-Pokok Permasalahan Kabupaten Sigi
Berdasarkan hasil analisis data serta diperkuat dengan uraian dan penjelasan
secara umum dapat diidentifikasi pokok-pokok potensi permasalahan yang terkait
dengan pembangunan wilayah Kabupaten Sigi. Adapun pokok-pokok potensi
permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

2.5.3.1. POTENSI KEBENCANAAN
Berdasarkan pada kondisi lereng dan struktur geologi kawasan Kabupaten Sigi
merupakan salah satu wilayah yang mempunyai sensitivitas terhadap bencana
yang tinggi. Keberadaan patahan yang ada di Kabupaten Sigi yang membentang
dari utara hingga selatan merupakan satu faktor pembatas dalam pengembangan
kawasan budidaya.
a.

Potensi Kegempaan

Potensi bencana yang terdapat di Kabupaten Sigi antara lain adalah potensi
bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah terjadinya goncangan pada bumi
yang disebabkan oleh aktivitas tektonik. Sedangkan kawasan rawan gempa bumi
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adalah kawasan yang pernah atau berpotensi mengalami kerusakan akibat gempa
bumi. Terjadinya dampak yang disebabkan oleh gempa bumi adalah patahan di
permukaan, goncangan tanah, pelulukan atau pencairan tanah, tsunami, retakan
tanah permukaan, longsoran/gerakan tanah, dan amblesan.
Dalam konteks perwilayahan dampak dari kejadian gempa bumi, perlu mengacu
pada peta yang memperlihatkan daerah rawan terhadap goncangan gempa,
yaitu Peta Bahaya Goncangan Gempa Bumi Indonesia, bisa juga disebut Peta
Percepatan Gempa Bumi, adalah peta yang memperlihatkan kontur nilai
percepatan gempa bumi dalam periode ulang dan pada jenis “basement” batuan
tertentu. Peta ini dibuat berdasarkan suatu metodologi probabilistik/kebolehjadian
dengan mempertimbangkan rata-rata kejadian gempa di dalam daerah zona
sumber gempa ataupun di sepanjang suatu patahan. Dengan banyaknya daerah
patahan di Kabupaten Sigi (lihat uraian pada bagian 3 laporan antara) maka resiko
kegempaan di Kabupaten Sigi menjadi sangat tinggi. Berdasarkan pada data resiko
kegempaan di Indonesia, Kabupaten Sigi (dalam hal ini Pulau Sulawesi) memiliki
resiko yang cukup tinggi yaitu antara 0,15 – 0,35g (lihat gambar 1.20). Keberadaan
patahan Palu Koro yang membentang pada bagian tengah Kabupaten Sigi
semakin memberikan gambaran yang jelas tentang resiko bencana kegempaan di
Kabupaten Sigi.
Dari peta frekuensi kejadian gempa bumi berfokus dangkal dan bersifat merusak
(Beca Carter Holling, 1979), tampak bahwa gempa bumi berkekuatan ≥ 6 Ms
berpeluang besar terjadi di kawasan P. Sumatera bagian barat, wilayah selatan P.
Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan daratan P. Sulawesi.
Sedangkan gempa bumi berkekuatan ≥ 7 Ms dapat terjadi pada dasar lautan di
lantai Samudera Indonesia dari mulai barat laut P. Sumatera menerus hingga ke
sebelah barat Aceh, sekitar P. Nias, Kepulauan Mentawai, sekitar P. Enggano, Selat
Sunda, sebelah selatan Jawa Timur, selatan dan utara Kepulauan Nusa Tenggara
termasuk Laut Flores, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Sulawesi dan perairan sebelah
timur P. Sulawesi sampai ke bagian barat P. Halmahera. Selanjutnya gempa bumi
yang tergolong sangat besar berkekuatan ≥ 8 Ms dapat terjadi di kawasan
Halmahera hingga Samudera Pasifik di utara Irian Jaya.
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Gambar 2.2 Peta Potensi Gempa di Indonesia
(Sumber: Operasionalisasi Program Penanganan Bencana Alam Bidang
Penataan Ruang, Dep. PU, 2006)

b.

Potensi Kelongsoran

Resiko kelongsoran dapat diidentifikasi berdasarkan pada jenis butiran tanah yang
membentuk lapisan tanah. Tiap jenis tanah mempunyai tingkat kepekaan terhadap
longsor yang berbeda. Kepekaan tanah terhadap longsor dinilai dengan cara
menjumlahkan skor dari masing-masing faktor. Tanah dengan jumlah skor 6-10
digolongkan sebagai lahan dengan tingkat kepekaan rendah, skor 11-15 kepekaan
sedang, dan 16-22 kepekaan tinggi. Lahan dengan tingkat kepekaan tinggi tidak
direkomendasikan untuk budidaya pertanian, pembangunan infrastruktur, atau
perumahan, tetapi dipertahankan sebagai vegetasi permanen (hutan). Kriteria
utama untuk menentukan suatu kawasan rawan longsor atau tidak dapat
menggunakan kriteria biofisik kawasan.
Dengan melihat karakteristik sumberdaya alam di Kabupaten Sigi, sebagaimana
diuraikan pada bagian 3 laporan ini, dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten
Sigi akan mendapatkan nilai maksimal untuk masing-masing kriteria biofisik kawasan.
Dengan menggunakan pendekatan tumpang susun peta untuk masing-masing
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karakteristik biofisik kawasan maka dapat dihasilkan dapat disimpulkan bahwa
Kabupaten Sigi memiliki resiko kelongsoran tingkat rendah sampai sedang dengan
nilai skor resiko longsor terendah adalah 7 dan tertinggi adalah 13.
Kecamatan yang memiliki resiko kelongsoran rendah adalah Kecamatan Dolo, Dolo
Selatan, Marawola, Marawola Barat, dan Tanambulava. Kecamatan-kecamatan
lain memiliki baik resiko kelongsoran rendah dan sedang. Gambaran selengkapnya
distribusi keruangan resiko longsor di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada gambar 2.3
Daerah rawan longsor sebaiknya dijadikan areal dengan fungsi lindung, fungsi
budidaya terbatas masih dapat dilakukan dengan aturan main yang ketat.
Penerapan teknik pengendalian longsor diarahkan ke daerah rawan longsor yang
sudah terlanjur dijadikan lahan pertanian. Areal rawan longsor yang belum dibuka
direkomendasikan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi vegetasi permanen,
seperti cagar alam, kawasan konservasi, dan hutan lindung.
Selain itu karakter jenis tanah yang sensitif terhadap erosi, ditambah dengan lereng
yang curam dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan kawasan ini juga
sangat rentan dengan bencana kelongsoran. Daerah yang memiliki potensi
kelongsoran sedang sebagian besar berada pada wilayah-wilayah perbukitan
Kabupaten Sigi, yang secara fisik berbukit-bukit dengan kelerengan >40%.
c.

Potensi Banjir

Sebagai wilayah yang memiliki banyak sungai Kabupaten Sigi memiliki resiko
bencana banjir yang cukup potensial. Kejadian banjir di Kabupaten Sigi selama ini
terjadi pada sekitar aliran sungai Gumbasa (DAS Palu). Beberapa kawasan yang
sering mengalami banjir antara lain Kecamatan Dolo Selatan, Kulawi, Gumbasa, Sigi
Biromaru, Nokilalaki, Kulawi Selatan, Dolo Barat dan Tanambulava. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.4.
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Gambar 1.22 Tingkat Resiko Kelongsoran di Kabupaten Sigi
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Gambar 2.3 Peta Tingkat Resiko Kelongsoran dan Gerakan Tanah di Kabupaten Sigi
(Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2011)
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Gambar 1.23 Lokasi Genangan Banjir di Kabupaten Sigi
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Gambar 2.4 Peta Lokasi Genangan Banjir di Kabupaten Sigi
(Sumber: Pola Pengelolaan SDA WS Palu Lariang, 2011)
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2.5.3.2.
A.

POTENSI SUMBERDAYA MINERAL

Potensi Sumberdaya Mineral Non Logam

Kabupaten yang berada pada busur patahan aktif Palu-Koro, diindikasikan memiliki
potensi sumberdaya mineral yang tinggi. Salah satunya adalah potensi panas bumi
yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi. Berdasarkan pada penelitian
oleh Badan Geologi Departemen ESDM terdapat paling tidak terdapat empat titik
lokasi panas bumi (lihat gambar 2.5).
Daerah panas bumi di Kabupaten Sigi, mempunyai manifestasi panas bumi
permukaan berupa 8 mata air panas yang tersebar pada lima lokasi dengan suhu
bervariasi antara 25 – 95 oC, pH netral 6,5 – 8,5 dan debit antara 0,1 – 4 Lt/detik. Suhu
tertinggi sekitar 95 oC mendekati suhu didih, terdapat di air panas Dusun Pakuli,
muncul pada endapan Kolovium, dikontrol oleh perpotongan sesar normal Pandere
dan sesar mendatar Pakuli dan sesar mendatar Palu. Air panas Pakuli dicirikan oleh
kandungan yang relatif tinggi dari silika (~ 200 mg/L), natrium (~550 mg/L), klorida
(~450 mg/L), dan bikarbonat (~600 mg/L), termasuk dalam tipe air klorida-bikarbonat
(Gambar 6a) dan dalam kesetimbangan parsial dengan suhu kesetimbangan kimia
dari silika sekitar 170 – 1800C.

Gambar 2.5 Lokasi Indikatif Potensi Panas Bumi di Kabupaten Sigi
(Sumber: Badan Geologi Departemen ESDM, 2006)
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Distribusi Hg soil dan gas CO2 udara soil, keduanya memperlihatkan anomali tinggi
yang saling berimpitan di sebelah timur sesar Rogo yang membentuk kelurusan
NNW-SSE. Ini memperlihatkan luasnya zona sesar Rogo, sisi timur dari struktur depresi.
Potensi Panas Bumi terduga di Kabupaten Sigi diperkirakan sebesar 160 Mwe (Mega
Watt Energi) yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi, tetapi sayangnya
sebagian besar lokasi panas bumi berada pada kawasan lindung, sehingga
pemanfaatannya perlu mempertimbangkan secara mendalam aspek kelestarian
lingkungan. Besaran potensi panas bumi di Kabupaten Sigi perlu dieksplorasi lebih
lanjut dengan penyelidikan geotermal yang cermat.
Selain panas bumi, potensi mineral non logam lainnya adalah batuan granit, yang
merupakan penyusun utama batuan di sekitar sesar aktif Palu Koro. Batuan yang
tersebar di daerah ini dapat dibagi menjadi 6 batuan: batuan Sekis hijau, batuan
Granit geneis, batuan Sabak-Filit, batuan granit, Coluvium, dan Aluvium. (1) Batuan
metamorfik sekis hijau yang merupakan batuan tertua setara dengan Formasi Wana
berumur Trias (Simanjuntak, 1991), bertindak sebagai batuan dasar dan menempati
sekitar 20%. (2) Granit geneis diperkirakan merupakan bagian dari tubuh intrusi
granitoid regional yang berumur Trias. Sebagian dari granit ini terlihat telah terubah
menjadi batuan metamorfik; (3) Satuan batuan filit dan batusabak dan batu tanduk
yang tersingkap di selatan baratdaya daerah penyelidikan yang mencirikan
adanya perlapisan dan kontak dengan batuan granit dibagian utara yang
merupakan tipe khas satuan batuan formasi Latimojong berumur Kapur Atas; (4)
Satuan batuan granit mempunyai penyebaran paling luas terdapat dibagian barat
didaerah penyelidikan. Satuan granit (batholit) mengintrusi batuan yang telah ada
seperti batuan metamorfik, yang merupakan intrusi besar secara regional yang
berumur Miosen. (5) Satuan koluvium terdiri dari konglomerat, batu pasir, setempatsetempat berselingan dengan batu lempung karbonatan dan terlihat terlas dengan
baik. (6) Satuan Aluvium dijumpai daerah dataran rendah dibagian tengah daerah
penyelidikan yaitu sepanjang aliran sungai besar Palu dan cabang-cabang yang
alirannya menyatu dengan sungai besar.
Ada sekitar delapan buah sesar utama yang berkembang pada daerah penelitian,
meliputi kelurusan, sesar geser normal yang berarah barat daya - timurlaut, serta
sesar-sesar normal berarah hampir utara-selatan. Sesar utama yang melewati
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daerah peralihan merupakan bagian dari sesar utama Palu-Koro yang berarah
barat laut - tenggara, berupa sesar geser sinistral yang telah membentuk suatu
depresi sebagai graben Palu. Pada beberapa tempat akibat dari proses tektonik
daerah ini menghasilkan sesar-sesar sekunder yaitu sesar-sesar Pulu, Rogo, Suluri,
Bangga Pakuli, Pandere, dan Binanga.
B.

POTENSI SUMBERDAYA MINERAL LOGAM

Berdasarkan data awal dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, paling tidak
terdapat beberapa potensi sumberdaya mineral logam terdapat di Kabupaten Sigi.
Temuan terakhir adalah emas yang terdapat di aliran sungai mati di Desa Sidera
yang mulai dieksploitasi oleh penduduk. Meskipun memiliki indikasi awal potensi
sumberdaya mineral non logam, tetapi data yang ada belum menunjukkan besaran
deposit dan lokasi dari sumberdaya mineral yang ada. Selain itu hampir dipastikan
keberadaan potensi sumberdaya mineral yang ada pasti berada pada sekitar
patahan Palu Koro yang sebagian besar berada pada kawasan lindung.
Berdasarkan data Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa lokasi di
Kabupaten Sigi yang memiliki potensi mineral logam antara lain sebagai berikut.
Tabel 2.2 Potensi Mineral Logam di Kabupaten Sigi
No

Kecamatan

1.

Marawola

2.

Sigi Biromaru

Lokasi
Hulu Sungai Lewara

Jenis Mineral Logam
Galena
Emas

Sumber: Dinas Pertambangan Provinsi Sulteng, 2008

Untuk mengetahui potensi pasti dari sumberdaya mineral logam yang terdapat di
perut bumi Kabupaten Sigi perlu ditindaklanjuti dengan penelitian dan penyelidikan
geologi yang cermat agar dapat diketahui secara pasti potensi deposit yang ada,
serta pemanfaatannya tidak menimbulkan potensi kerusakan alam, mengingat
kabupaten ini memiliki fungsi sebagai kabupaten lindung yang memberikan jasa
lingkungan tidak hanya bagi Kabupaten Sigi tetapi juga kabupaten dan kota di
sekitarnya.
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2.5.3.3.
A.

POTENSI EKONOMI WILAYAH

PERTUMBUHAN EKONOMI

Meskipun sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Sigi memiliki potensi ekonomi
yang prospektif. Potensi ini ditunjukkan oleh besaran PDRB Kabupaten Sigi yang
memiliki pola pertumbuhan yang positif. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Sigi
2003-2007, dapat dihitung besaran laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi yaitu
sebesar 6% pada tahun 2003-2004, kemudian turun menjadi 5% pada 2004-2005, dan
naik kembali menjadi 7% pada tahun 2006-2007. Rata-rata pertumbuhan ekonomi
tahunan adalah sebesar 6% per tahun.
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Gambar 2.6 Kecenderungan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sigi
(Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2011)

Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6% per tahun adalah sebuah angka
yang sangat bagus mengingat target pertumbuhan ekonomi nasional adalah 6%
per tahun. Apabila kondisi ini dapat dipertahankan dan tidak terdapat kejadian
yang diluar kontrol manusia, maka potensi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi
berpotensi untuk terus tumbuh pada kisaran angka 7% per tahun (lihat gambar).
Asumsi ini didasari oleh potensi ekonomi yang sangat besar terutama komoditas
pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta peternakan.
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Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkatan 7% diperlukan investasi
yang

semakin

besar

oleh

pemerintah

ataupun

swasta.

Berdasarkan

hasil

perhitungan dengan metode ICOR (Incremental Capital Output Ratio) diperlukan
investasi tambahan paling tidak sebesar Rp 77 milyar per tahun. Besaran angka ini
bukan hal yang mustahil mengingat potensi ekonomi lokal Kabupaten Sigi yang
cukup besar, khususnya komoditas peternakan dan perkebunan yang nilai
omsetnya mendekati angka Rp 50 trilyun per tahun, hanya saja manfaat langsung
belum dirasakan karena aktivitas perdagangan berada di Kota Palu. Sehingga perlu
ada

langkah strategis agar

dapat membuat komoditas perkebunan dan

peternakan Sigi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
B.

STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN SIGI

Struktur ekonomi suatu wilayah dapat ditinjau dari besarnya PBRD suatu wilayah.
Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 sampai tahun 2007,
sektor ekonomi utama di Kabupaten Sigi adalah sektor pertanian. Kontribusi sektor
pertanian bagi PDRB Kabupaten Sigi merupakan yang tertinggi dibandingkan
dengan kontribusi sektor-sektor lainya. Besarnya kontribusi sektor pertanian bagi
PDRB Kabupaten Sigi sebesar 53% pada tahun 2004. Angka tersebut mengalami
penurunan menjadi 49% pada tahun 2007. Tingginya kontribusi sektor pertanian
menunjukkan bahwa Kabupaten Sigi memiliki potensi yang sangat besar dalam
sektor

tersebut.

Hal

tersebut

juga

menunjukkan

tingginya

kebergantungan

penduduk Kabupaten Sigi terhadap sektor primer tersebut.
Sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor perdagangan
dan jasa. Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi di atas 10% bagi PDRB
Kabupaten Sigi. Sektor jasa menunjukan prospek yang sangat bagus, dimana
kontribusi sektor ini meningkat secara signifikan dari 16% pada tahun 2003 menjadi
18% pada tahun 2007. Adapun sektor perdagangan memberikan kontribusi yang
relatif tetap atau bahkah stagnan pada angka 11% . Hal ini juga mengindikasikan
bahwa sektor perdagangan kurang berkembang di Kabupaten Sigi sebagai akibat
ketergantungan wilayah ini terhadap Kota Palu dan Kabupaten Donggala sebagai
outlet utama pemasaran produk pertanian sekaligus pemasok utama komoditas
perdagangan pada pasar-pasar mingguan di Kabupaten Sigi.
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Struktur ekonomi wilayah dalam periode tahun 2003 – 2007 relatif tetap dan tidak
mengalami banyak perubahan. Hal tersebut dapat dilihat dari peringkat kontribusi
setiap

sektor

terhadap

PDRB

Kabupaten Sigi. Sektor

pertanian, jasa

dan

perdagangan, serta bangunan berada pada urutan 1 hingga urutan 4 dalam
peringkat kontribusi sektor terhadap PDRB keseluruhan pada tahun 2003 hingga
tahun 2007. Sektor listrik dan air bersih tetap berada pada urutan terendah dalam
peringkat kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Sigi.
Besarnya kontribusi setiap sektor terhadap PDRB provinsi selalu mengalami
perubahan dari tahun ke tahun. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya
peningkatan maupun penurunan besarnya kontribusi setiap sektor bagi PDRB secara
keseluruhan. Terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan kontribusi,
peningkatan kontribusi maupun fluktuasi antara keduanya dalam periode tahun
2003 hingga tahun 2007 (lihat gambar 1.25).
Kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan yang sangat nyata pada periode
tersebut. Laju penurunan kontribusi sektor pertanian selalu meningkat dari tahun ke
tahun. Penurunan kontribusi sektor pertanian paling tinggi terjadi pada tahun 2005 –
2007. Pada tahun tersebut penurunan kontribusi sektor pertanian mencapai -4,14%.
Penurunan kontribusi sektor pertanian menunjukkan mulai adanya pergeseran sektor
primer ke arah sektor kegiatan ekstraktif.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

55

BUKU RENCANA

60.00%
50.00%

Pertanian
Pertambangan

40.00%

Industri
Listrik, gas dan air minum

30.00%

Bangunan
Perdagangan

20.00%

Pengangkutan
Keuangan

10.00%

Jasa
0.00%
2003

2004

2005

2006

2007

Gambar 2.7 Pola Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Sigi 2003-2007
(Sumber: Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Sigi, Diolah Tim Penyusun, 2009)

Sektor

lain

umumnya

memiliki

perkembangan

yang

cukup

stabil

dengan

pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan seperti sektor angkutan dan komunikasi.
Sektor-sektor lain mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan kontribusi bagi
PDRB Kabupaten Sigi seperti sektor pertambangan, industri, dan jasa. Sektor yang
mengalami peningkatan yang cukup nyata adalah sektor bank dan lembaga
keuangan. Sekor ini selalu mengalami laju pertumbuhan kontribusi dari tahun ke
tahun. Pada tahun 2003 – 2007, laju kontribusi sektor bank dan lembaga keuangan
meningkat sebesar 0,51%.
C.

SEKTOR EKONOMI BASIS DAN KOMODITAS UNGGULAN

Cara sederhana untuk mengidetifikasi aktivitas ekonomi ke dalam sektor basis dan
nonbasis pada kajian ini menggunakan pendekatan location quotient (LQ). LQ
adalah suatu rasio untuk mengukur apakah suatu wilayah memiliki spesialisasi produk
dibandingkan dengan wilayah lain dengan produk yang sejenis. Untuk keperluan
kajian basis ekonomi, LQ didefinisikan sebagai rasio atas kontribusi suatu sektor
ekonomi lokal terhadap kontribusi suatu sektor ekonomi provinsi (atau lebih luas).
Pendekatan LQ mengasumsikan bahwa ekonomi lokal terbagi atas dua sektor, yaitu
sektor basis dan sektor nonbasis. Sektor basis terdiri atas sektor-sektor atau sub-sub
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sektor ekonomi lokal yang aktivitasnya bergantung pada faktor-faktor luar
(eksternal). Sebagai contoh adalah produk-produk barang dan jasa yang diekspor
ke luar wilayah ekonomi lokal, dan hal ini sangat bergantung dari tingkat
permintaan eksternal dari produk yang dihasilkan. Sementara sektor nonbasis terdiri
atas sektor-sektor atau sub-sub sektor ekonomi lokal yang aktivitasnya sangat
bergantung pada kondisi ekonomi lokal.
LQ digunakan untuk membantu mengidentifikasi industri-industri yang melakukan
ekspor (ke luar daerah) di dalam suatu komunitas, yaitu industri-industri yang
produksinya melebihi kebutuhan lokal/daerahnya, serta industri-industri pengimpor
yang produksinya kurang dari kebutuhan daerahnya. Terjemahan atas hasil LQ
adalah:
1. sama dengan satu (= 1,0) mengindikasikan bahwa produk sektor tersebut hanya
untuk

memenuhi

kebutuhan

lokal

dan

diasumsikan

tidak

mengandung

komponen basis;
2. kurang dari satu (<1,0) mengindikasikan produk sektor tersebut diasumsikan tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal sehingga membutuhkan tambahan dari
impor produk;
3. lebih

besar

satu

(>1,0)

mengindikasikan

suatu

komunitas

yang

secara

proporsional tenaga kerjanya lebih banyak dari rata-rata nasional untuk suatu
jenis kegiatan/industri tertentu. Hal ini menyatakan spesialisasi produk lokal atas
sektor tersebut relatif terhadap nasional, melebihi kebutuhan lokal, serta
berpeluang untuk ekspor.
Pada

pengembangan

lebih

lanjut,

beberapa

ahli

menganjurkan

untuk

menggunakan rentang rasio yaitu:
Location Quotient

Status Expor/Impor

< 0,74

Import Industry

0,75 to 1,24

Self-Sufficient

Industry
> 1,25

Export Industry
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Dari gambaran di atas, sektor-sektor ekonomi yang berpeluang melakukan ekspor
(LQ>1.25) mengindikasi suatu ukuran derajat spesialisasi di dalam komunitas. Suatu
komunitas dengan LQ yang tinggi untuk suatu usaha/industri dapat mengandung
arti ekonomi lokal memiliki keunggulan kompetitif (competitive advantage) pada
kegiatan usaha tersebut. Hal ini memungkinkan suatu peluang pengembangan
ekonomi karena aspek ekonomi atau sinergi yang ada telah membuat komunitas
tersebut lebih atraktif terhadap usaha/bisnis tersebut. Sementara untuk LQ yang
kurang dari 0,75 dapat mengindikasi peluang substitusi import, yaitu suatu potensi
untuk pengembangan usaha/bisnis lokal untuk memenuhi kekurangan dari
kebutuhan lokal. Suatu sektor yang berstatus ekspor dapat merupakan kandidat
untuk dikembangkan lebih lanjut dan dapat berperan sebagai pusat klaster sektor
ekonomi yang bersangkutan.
Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka sektor basis ekonomi Kabupaten Sigi
jika dibandingkan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi sektor
pertanian, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa (lihat tabel), tetapi masih
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan internal Kabupaten Sigi (nilai <1,25).
Tabel 2.3 Sektor Ekonomi Basis Kabupaten Sigi

No

Sektor
1

Pertanian

2

PDRB
Sulteng

PDRB
Kabupaten
Sigi

2007

2007

Nilai LQ

5.862.000

545.646

1,145201

Pertambangan dan penggalian

440.000

27.656

0,773309

3

Industri pengolahan

886.000

44.036

0,611492

4

Listrik, gas dan air minum

103.000

3.690

0,440763

5

Bangunan

902.000

86.887

1,185127

6

Perdagangan, hotel dan restoran

1.795.000

126.271

0,865477

7

Pengangkutan dan komunikasi

976.000

50.887

0,641466

8

Keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan

617.000

25.541

0,509295

9

Jasa-jasa

2.099.000

201.296

1,179884

13.680.000

1.111.910

Jumlah

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Dalam Lingkup Kabupaten Sigi, diolah Penyusun, 2009

Sedangkan jika dilihat dari distribusi sektor ekonomi dominan di masing-masing
kecamatan terlihat pola yang berbeda antar kecamatan. Secara umum sektor
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pengangkutan, pertambangan, bangunan, perdagangan keuangan dan jasa
merupakan sektor basis pada masing-masing kecamatan. Kecamatan Palolo
adalah kecamatan yang paling banyak memiliki sektor basis ekonomi kemudian
diikuti Kecamatan Dolo Barat dan Kulawi. Sedangkan kecamatan yang paling
sedikit memiliki sektor ekonomi basis adalah Kecamatan Sigi Biromaru yang hanya
memiliki sektor pertanian sebagai sektor basis ekonomi. Berdasarkan pada nilai LQ
per kecamatan, terlihat bahwa Kecamatan Sigi Biromaru memiliki peluang untuk
ekspor hasil pertaniannya ke seluruh kecamatan di Kabupaten Sigi atau bahkan
keluar Kabupaten Sigi. Hampir sebagian sektor ekonomi kabupaten hingga tahun
2007 masih bersifat untuk pemenuhan kebutuhan internal kabupaten.
D.

PRODUKTIVITAS KOMODITAS UNGGULAN

Berdasarkan data komoditas unggulan di Kabupaten Sigi sebagian besar adalah
komoditas pertanian, berupa tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Total
nilai produksi tanaman pangan adalah sebesar 238.770 ton, sedangkan tanaman
perkebunan adalah sebesar 26.967 ton. Total nilai produksi sektor pertanian
tanaman pangan adalah sebesar Rp 546 miliar, komoditas perkebunan adalah
sebesar Rp 548 Miliar. Sedangkan produksi daging adalah sebesar Rp 43 triliur. Nilai
tersebut didasarkan atas nilai komoditas pertanian dan daging pada bursa
komoditas nasional.
Berdasar pada nilai tersebut, terlihat bahwa komoditas pertanian Kabupaten Sigi
memiliki nilai yang strategis untuk dikembangkan pada masa mendatang. Sehingga
pengembangan sektor pertanian sebagai sektor utama dalam pengembangan
wilayah Kabupaten Sigi merupakan sebuah pilihan yang paling tepat, hal ini selain
sektor ini punya nilai produksi yang bagus, juga mempunyai kontribusi dalam rangka
menjamin

keberlanjutan

pembangunan

wilayah

Kabupaten

Sigi

di

masa

mendatang.
E.

DISPARITAS EKONOMI

Era reformasi telah mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan besar dalam
tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan yang tidak kalah
pentingnya adalah dicanangkannya pelaksanaan otonomi daerah sebagai
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konsekuensi dari tuntutan pemerataan pembangunan di daerah hingga pada
tingkat kecamatan. Penerapan otonomi daerah ini membagi dan menetapkan
berbagai

kewenangan

tertentu

antara

pusat

dan

daerah

dalam

proses

pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Perubahan dalam sistem
ketatanegaraan ini tentu saja melahirkan warna baru dengan dampak positif dan
negatif yang ditimbulkannya terhadap tingkat hidup masyarakat.
Dalam hal kebijakan dan kewenangan tertentu pemerintah pusat masih memegang
kendali dan memiliki kewenangan mutlak. Di sisi lain, hasil-hasil pembangunan sudah
berubah dengan adanya otonomi daerah, latar belakang dan keadaan suatu
daerah dapat mengakibatkan adanya perbedaan tingkat hidup antara satu
provinsi dengan provinsi yang lain, bahkan antar kabupaten/kota dalam satu
Provinsi atau antar kecamatan dalam satu kabupaten. Tingkat hidup suatu daerah
baik provinsi maupun kabupaten/kota sangat dipengaruhi oleh berbagai potensi
yang dimiliki, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun sumberdaya
lain. Perbedaan potensi yang dimiliki, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia,
maupun sumberdaya lainnya.
Perbedaan potensi yang dimiliki masing-masing daerah ini mendorong perlunya
dibentuk suatu indeks disparitas yang dapat digunakan sebagai ukuran baku dalam
membandingkan tingkat hidup antar daerah di Kabupaten Sigi Biromaru. Sehingga
pada akhirnya dapat diketahui dampak otonomi daerah terhadap kemajuan suatu
daerah dan kesenjangan yang timbul antar daerah dalam aspek sosial ekonomi.
Selanjutnya dianalisa seberapa jauh disparitas sosial ekonomi antar kecamatan di
kabupaten Sigi dan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas sosial ekonomi.
Perhitungan disparitas dilakukan dengan pendekatan wilayah dan rumah tangga.
Dalam pendekatan wilayah sumber data yang digunakan adalah PDRB perkapita.
Dengan menggunakan formula yang dikembangkan oleh Williamson yaitu Indeks
Disparitas Williamson dapat menggambarkan kesenjangan antar wilayah.
Perhitungan Indeks Disparitas Williamson ini merupakan koefisien variasi yang diberi
penimbang proporsi jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota terhadap
jumlah penduduk Kabupaten Sigi. Disparitas dapat diukur dari berbagai variabel
seperti PDRB, PAD, Produk Ekonomi per Sektor, pendidikan (melek huruf maupun
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pendidikan formal), tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita. Pengukuran
disparitas dapat dilakukan dengan menghitung variasi, dengan menggunakan
Indeks Williamson.
Secara regional Kabupaten Sigi memiliki nilai indek KV pada posisi tengah, berada di
bawah indeks KV Provinsi Sulawesi tahun 2007 sebesar 0,49. Kondisi ini menunjukkan
bahwa tingkat ketimpangan wilayah antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi tengah
dalam kategori ketimpangan menengah. Wilayah yang memberikan kontribusi
tinggi terhadap ketimpangan ekonomi antar Kabupaten adalah Kabupaten Touna
dengan KV sebesar 2.093. Gambaran selengkapnya mengenai ketimpangan
ekonomi wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2007 dapat dilihat pada tabel.
Tabel 2.4 Ketimpangan Ekonomi Wilayah Di Provinsi Sulawesi Tengah 2007
No

Kabupaten

KV

1.

Banggai Kepulauan

0,225

2.

Banggai

0,076

3.

Morowali

0,001

4.

Poso

0,025

5.

Tojo Una-Una

2,093

6.

Donggala

0,017

7.

Parigi Moutong

0,001

8.

Tolitoli

0,057

9.

Buol

0,194

10.

Palu

0,126

11.

Sigi

0,031

Sulawesi Tengah

0,499

Sumber: Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Sigi, 2009

Sedangkan di Kabupaten Sigi sendiri terjadi peningkatan nilai koefisien variasi dari
0,3 pada tahun 2006 menjadi 0,31 pada tahun 2007. Hal ini mengindikasikan adanya
kecenderungan peningkatan kesenjangan ekonomi wilayah di Kabupaten Sigi.
Meskipun tingkat kesenjangannya masih dalam kondisi yang relatif rendah yaitu
pada nilai di bawah 0,5. Sedangkan jika dilihat per kecamatan, terlihat perbedaan
yang mencolok nilai koefisien variasi antar kecamatan. Sigi Biromaru dan Marawola
memiliki nilai indeks Koefisien Variasi yang jauh lebih tinggi dibanding kecamatan
lain di Kabupaten Sigi (lihat Tabel).
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Tabel 2.5 Koefisien Variasi Per Kecamatan di Kabupaten Sigi 2007
No

Kecamatan

KV 2007

1.

Pipikoro

0,005

2.

Kulawi Selatan

0,004

3.

Kulawi

0,007

4.

Lindu

0,003

5.

Nokilalaki

0,016

6.

Gumbasa

0,031

7.

Dolo Selatan

0,000

8.

Tanambulava

0,014

9.

Dolo Barat

0,139

10.

Marawola Barat

0,380

11.

Marawola

0,752

12.

Kinovaro

0,342

13.

Dolo

0,208

14.

Sigi Biromaru

0,545

15.

Palolo

0,062

Sumber: Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Sigi, 2009

Nilai KV Kecamatan Marawola adalah sebesar 0.75, sedangkan Kecamatan Sigi
Biromaru sebesar 0.55 jauh di atas nilai KV regional kabupaten sebesar 0.36.
Sehingga dalam rangka pembangunan Kabupaten Sigi secara menyeluruh perlu
upaya yang serius dalam rangka mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi wilayah
di Kabupaten Sigi. Upaya peningkatan ini tentu harus dalam koridor yang tepat,
jangan sampai untuk mengejar ketimpangan wilayah masing-masing kecamatan
melakukan eksplorasi besar-besaran terhadap potensi sumberdaya alam tanpa
melihat daya dukung lingkungan.
Kecenderungan ini diindikasikan pada hasil analisis LQ per kecamatan yang
mengindikasikan sektor pertambangan yang diekplorasi secara besar-besaran oleh
hampir seluruh kecamatan hal ini ditunjukan dengan peningkatan nilai LQ sektor
pertambangan di masing-masing kecamatan secara signifikan (dari non basis
menjadi basis ekonomi). Kondisi ini tentu kontra produktif dalam jangka panjang,
mengingat potensi kerusakan lingkungan dalam jangka panjang akan berimplikasi
pada sektor-sektor ekonomi lainnya khususnya pertanian.
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2.5.4.

Pendekatan Konseptual Pengembangan Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sigi

Berdasarkan pada hasil kajian dan pengamatan lapangan serta diskusi dengan
pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Sigi, dapat dirumuskan dua Konsep
strategis dalam rangka pengembangan wilayah Kabupaten Sigi. Konsep pertama
adalah adanya tuntutan pembangunan wilayah internal yaitu untuk menciptakan
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan batasan keterbatasan lahan untuk
budidaya serta tuntutan pembangunan eksternal yaitu menjadikan Sigi sebagai
kabupaten yang memiliki fungsi konservasi. Selengkapnya dapat diikuti pada uraian
berikut.

2.5.4.1. KONSEPSI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIGI
DALAM KONTEKS EKSTERNAL
Peran wilayah Kabupaten Sigi bagi wilayah-wilayah sekitarnya, terutama Kota Palu,
sangat penting. Dengan potensi ekonomi yang ada, ditambah dengan lebih dari
50% luas wilayah yang harus tetap berfungsi lindung secara baik, maka Kabupaten
Sigi dituntut untuk berperan sebagai:
1.

Penjaga ekologi dan kelestarian lingkungan bagi wilayah yang lebih luas, tidak
hanya di Kabupaten Sigi, tapi juga dalam skala Provinsi Sulawesi Tengah dan
wilayah-wilayah terdekatnya.

2.

Pendukung ekonomi berbasis sumberdaya alam bagi Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan tuntutan internal dan eksternal tersebut, tuntutan sebagai fungsi lindung
sangat dominan. Keberlanjutan pembangunan di wilayah provinsi pun akan harus
mengandalkan keterjagaan fungsi ekologis Kabupaten Sigi. Maka pendekatan
Pembangunan Wilayah Berkelanjutan (sustainable regional development) adalah
konsep yang tepat bagi Sigi.
Pembangunan berkelanjutan adalah “pembangunan yang memenuhi kebutuhan
generasi

sekarang

tanpa

harus

mengurangi

kemampuan

generasi-generasi

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”. Disini terkandung prinsip
keadilan di dalam dan antar generasi (intra- and inter-generational equity) yang
harus dijamin pelaksanaannya. Keadilan di dalam generasi diperlukan agar
pembangunan itu merupakan partisipasi segenap lapisan masyarakat tanpa pilih
kasih, dan manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara
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berkeadilan. Sementara itu, keadilan antar generasi diperlukan agar generasigenerasi mendatang dapat diwarisi potensi pembangunan yang sama atau
bahkan lebih baik.
Maka pembangunan wilayah berkelanjutan dapat terlaksana dengan menjamin
aplikasi keadilan di dalam dan antar generasi melalui kegiatan pembangunan
wilayah yang mengintegrasikan ekonomi dan lingkungan, tanpa harus mengurangi
kemampuan wilayah-wilayah terkait lainnya untuk melakukan hal yang sama.
Dalam

hal

ini

terlihat

bahwa

keadilan

antarwilayah

pun

harus

terjamin

pelaksanaannya. Banyak kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial yang mempunyai
dampak antarwilayah, bahkan bisa juga global. Suatu industri polutif misalnya,
polusinya bisa menurunkan kualitas udara, tanah, dan air wilayah-wilayah
tetangganya. Untuk menerapkan keadilan, hal ini harus teratasi dengan baik,
misalnya melalui pengolahan buangan, atau melalui mekanisme ganti rugi
menggunakan prinsip yang berbuat yang bertanggung jawab (polluters pay
principle).
Untuk perekonomian berbasis sumberdaya alam seperti Indonesia umumnya dan
Provinsi Sulawesi Tengah serta Kabupaten Sigi khususnya, model Pembangunan
Berbasis Keadilan kiranya bermanfaat sebagai arahan konsep dasar.

2.5.4.2. KONSEPSI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIGI
DALAM KONTEKS INTERNAL
Meskipun mempunyai pendapatan perkapita rata-rata di atas angka rata-rata
nasional, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih dirasakan sebagai
masalah

di

Kabupaten

Sigi.

Sebagian

besar

kawasan

masih

mengalami

keterbatasan akses, terutama transportasi, sehingga kegiatan ekonomi kurang
berkembang. Di sisi lain, lebih dari 50% luas wilayah harus tetap dijaga fungsi
lindungnya. Maka secara internal wilayah, Kabupaten Sigi dituntut untuk:
1.

Mampu mengentaskan kemiskinan

2.

Lebih memeratakan pembangunan ke seluruh pelosok wilayah kabupaten

3.

Menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.
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2.5.4.3. KONSEPSI PENUNJANG PENATAAN RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi dengan cakupan materi seperti telah
diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh
berbagai Kebijakan penunjang untuk perwujudannya. Kebijakan penunjang ini baik
yang bersifat keruangan spasial, yaitu secara langsung melalui arahannya akan
menunjang upaya perwujudan struktur tata ruang kabupaten maupun yang bersifat
bukan keruangan/non spasial yang secara tidak langsung akan menunjang
perwujudan Struktur Tata Ruang Kabupaten.

2.5.4.3.1. Penatagunaan Tanah
Kebijakan penunjang pentaan ruang mencakup juga Kebijakan penatagunaan
tanah. Tanah (lahan) atau ruang daratan beserta sumberdaya alam yang
terkandung didalamnya merupakan unsur ruang utama, sehingga pemanfaatannya
perlu diarahkan dalam konteks tata ruang dengan senantiasa memperhatikan azas
lestari, optimal, seimbang dan berkelanjutan.
Pokok-pokok Kebijakan penatagunaan tanah yang diuraikan diharapkan dapat
menjadi landasan bagi evaluasi terhadap Rencana Tata Guna Tanah (RTGT) pada
tingkat Kabupaten yang akan terdiri dari rencana penyediaan, peruntukan dan
penggunaan tanah. Dalam konteks ini tercermin keterkaitan RTRW sebagai rencana
tata ruang yang bersifat makro dengan RTGT.
Pokok-pokok Kebijakan penatagunaan tanah bagi kawasan lindung dan kawasan
budidaya yang mengacu pada RTRW harus dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana
Tata Guna Tanah, yang terdiri dari:
a. Rencana Persediaan Tanah; sebagai rencana dasar yang menggambarkan
kawasan yang dilarang diusahakan (kawasan lindung) dan kawasan yang
dapat diusahakan (kawasan budidaya);
b. Rencana Peruntukkan Tanah; sebagai arahan letak kegiatan pembangunan
utama dan penunjang sesuai dengan strategi pembangunan daerah jangka
panjang;
c. Rencana Penggunaan Tanah; sebagai letak proyek-proyek pembangunan
yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah, melalui kegiatan
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pembebasan tanah, pencadangan tanah, serta izin lokasi dan izin site oleh
pemerintah daerah.
Dalam kaitannya dengan dua fungsi, yaitu lindung dan budidaya, maka Kebijakan
penatagunaan tanah di Kabupaten Sigi sebagai penunjang perwujudan RTRW
sebagai berikut :

1)

Bidang Penatagunaan Tanah pada Kawasan Lindung
Didasarkan pada tujuan pemantapan kawasan lindung, pokok-pokok
Kebijakan penatagunaan tanah sebagai penunjang adalah:
a.

Menyelesaikan permasalahan tumpang tindih dan konflik penggunaan
tanah

antara

kepentingan

lindung

dan

budidaya

berdasarkan

ketentuan/peraturan yang ada;
b.

Pengendalian secara ketat terhadap cara penggunaan tanah oleh
penduduk atau proyek pembangunan (sektoral) tertentu dalam
kawasan lindung yang diperbolehkan agar tidak mengganggu fungsi
lindung;

c.

Pada kawasan lindung yang diatasnya telah terdapat kegiatan
budidaya perlu dilakukan tindakan penanganan atau penyelesaiannya,
misalnya dalam bentuk pembebasan atau pencabutan hak atas tanah,
pemindahan penduduk, upaya-upaya konservasi/rehabilitasi tanah,
pembebasan kegiatan secara enclave, serta pemindahan kegiatan
secara bertahap ke luar kawasan lindung.

2)

Bidang Penatagunaan Tanah pada Kawasan Budidaya
Didasarkan pada tujuan pengembangan kawasan budidaya, Kebijakan
penatagunaan tanah sebagai penunjangnya dibedakan menurut tingkat
pemanfaatan ruang kawasan, yaitu yang berdekatan dengan kawasan
lindung diatasnya (hutan produksi) dan kawasan budidaya intensif (pertanian
tanaman pangan lahan basah, pertanian tanaman pangan lahan kering dan
perkebunan, perindustrian, permukiman). Pokok-pokok Kebijakan adalah :
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a. Penggunaan tanah pada kawasan budidaya yang bersifat sebagai
penyangga kawasan lindung diatasnya (hutan produksi) perlu disertai
dengan upaya-upaya konversi tanah secara ketat;
b. Penggunaan tanah di kawasan azas konvertibilitas penggunaan tanah.
Meskipun demikian pengalihan antar penggunaan (dari yang kurang
intensif ke tingkat yang lebih intensif) perlu dikendalikan melalui
mekanisme perizinan (pencadangan tanah, perizinan lokasi).

2.5.4.3.2. Bidang Kependudukan
Kebijakan Kependudukan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang
mencakup pengendalian laku kependudukan dan penyebaran penduduk serta
peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia.

Kebijakan

pengendalian

laju

pertumbuhan penduduk diupayakan dengan mempertimbangkan prinsip daya
dukung lingkungan serta potensi pengembangan pangan, air, dan pelayanan sosial
ekonomi. Walaupun sebagian besar lahan potensial belum diusahakan secara
optimal

dalam

pemanfaatannya,

namun

kemungkinan

laju

pertumbuhan

penduduk yang terus meningkat perlu dikendalikan, hal ini dilakukan agar daya
dukung lingkungan dan sumber daya alam yang tersedia dapat mengakomodasi
pertambahan penduduk jangka panjang. Kebijakan kependudukan dilakukan
melalui upaya-upaya sebagai berikut :


Kebijakan penduduk jangka panjang diarahkan untuk mengendalikan jumlah
penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkung.



Kebijakan pengendalian penyebaran penduduk ditujukan untuk menyebarkan
penduduk secara merata sesuai daya dukung lingkungan dan potensi sumber
daya alam, namun hal tersebut tidaklah mudah dilaksanakan. Kecenderungan
persebaran penduduk yang tidak merata tersebut perlu diantisipasi agar dimasa
mendatang

kesenjangan

jumlah

dan

kepadatan

penduduk

di

setiap

Kecamatan tidak bertambah besar, yang selanjutnya berimplikasi terhadap
bertambahnya tekanan penduduk terhadap hidup dan pemanfaatan potensi
sumber daya alam. Kebijakan penyebaran penduduk harus diarahkan pada
pemerataan penduduk di setiap Kecamatan dan ke wilayah yang berpotensi
dalam berproduksi hasil bumi. Upaya pengendalian penyebaran penduduk
yang lebih merata dapat dilakukan melalui :
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(i)

Program pengembangan permukiman-permukiman baru;

(ii)

Pengembangan ekonomi skala menengah seperti perkebunan
pertambangan dan industri pengolahan primer yang bersifat padat
karya di daerah yang penduduknya masih jarang;

(iii)


Penyebaran fasilitas dan infrastruktur sosial-ekonomi.

Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia menyangkut usaha-usaha
yang ditujukan untuk meningkatkan pendidikan dan tingkat kesehatan dapat
dilakukan, melalui :
(i)

Meningkatkan

dan

meyebarkan

fasilitas

pendidikan

sekolah

menengah dan atas;
(ii)

Meningkatkan dan memyebarkan fasilitas pendidikan ketrampilan
(kejuruan);

(iii)

Memasyarakatkan pentingnya pendidikan bagi setiap orang;

(iv)

Memasyarakatkan pentingnya kesehatan bagi setiap orang;

(v)

Meningkatkan dan menyebarkan fasilitas kesehatan dan tenaga
medis;

(vi)

Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;

(vii)

Meningkatkan kondisi lingkungan yang tidak mendukung kesehatan.

2.5.4.3.3. Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2009,

perencanaan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui
beberapa tahapan mulai dari tahapan inventarisasi lingkngan hidup,
penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Pengelolaan Lingkungan yang
bijaksana untuk mempertahankan daya dukung lingkungan sangat diperlukan
agar Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah dirumuskan dapat tercapai.
Untuk maksud tersebut perlu

dirumuskan Kebijakan Perlindungan

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selaras dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sigi sebagai berikut
a. Pengaturan insentif untuk kegiatan-kegiatan skala besar yang mampu
meningkatkan fungsi lingkungan dan daya dukung wilayah, terutama bagi
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kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak peningkatan kualitas lingkungan
dalam skala Kabupaten Sigi
b. Pemberian disinsentif bagi kegiatan-kegiatan skala besar yang dapat
menurunkan daya dukung wilayah baik dalam jangka pendek maupun
dalam jangka panjang;
c.

Pemantauan

dan

penindakan

terhadap

kegiatan-kegiatan

yang

berpotensi merusak lingkungan hidup;
d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan melalui peningkatan
ketersediaan prasarana sanitasi,air bersih, drainase dan persampahan;
e.

Pemulihan fungsi lahan-lahan kritis dan lahan-lahan bekas pertambangan,
pembakaran hutan atau kegiatan merusak di dalam hutan maupun di luar
hutan baik melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan, bersama-sama dengan
masyarakat dan swasta;

f.

Penertiban terhadap penguasaan lahan terutama di wilayah bukan
kota/pusat

pemukiman

yang

dimaksudkan

untuk

memudahkan

pemantauan pengendalian lingkungan;
g. Pemberian perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang mempunyai
nilai historis, nilai tambah maupun nilai ilmiah.
Adapun langkah-langkah penting yang dapat dilakukan sehubungan
dengan beberapa kebijakan tersebut diatas, antara lain:

1. Inventarisasi Lingkungan
Inventarisasi Lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data
dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi :
a. Potensi dan ketersediaan
b. Jenis yang dimanfaatkan
c. Bentuk Penguasaan
d. Pengetahuan pengelolaan
e. Bentuk kerusakan
f.

Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan
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Inventarisasi lingkungan hidup pada tingkat wilayah ekoregion dilakukan
untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan
sumber daya alam

2. Penetapan Wilayah Ekoregion
Inventarisasi lingkungan hidup menjadi dasar dalam penetapan wilayah
ekoregion yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
a. Karakteristik bentang alam
b. Daerah aliran sungai
c. Iklim
d. Flora dan fauna
e. Sosial Budaya
f.

Ekonomi

g. Kelembagaan masyarakat, dan
h. Hasil inventarisasi lingkungan hidup

3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
merupakan

dasar

penyusunan

yang

dimuat

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah, dengan memperhatikan:
a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis
b. Sebaran penduduk
c. Sebaran potensi dan sumber daya alam
d. Kearifan lokal
e. Aspirasi masyarakat, dan
f.

2.6.

Perubahan iklim

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERENCANAAN TATA RUANG KABUPATEN SIGI

2.6.1. Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Kabupatan Sigi
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupatan Sigi memiliki arti penting dalam
perencanaan pembangunan dalam arti luas, terutama dalam kedudukannya
sebagai :
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a. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi
Tengah dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku
b. Pemberi matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten
c. Dasar

pertimbangan

dalam

penyusunan

Rencana

Pembangunan

Jangka Panjang dan Jangka Menengah Kabupaten
d. Dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Atas dasar itu, perlu ditetapkan kebijakan perencanaan tata ruang yang meliputi
struktur ruang, pola ruang, dan penentuan kawasan strategis kabupaten, agar
tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sigi dapat tercapai. Adapun Kebijakan
dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sigi adalah meliputi; a) kebijakan
dan strategi struktur ruang wilayah; b) kebijakan dan strategi pola ruang wilayah;
dan c) kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis.
Kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Sigi dimaksudkan untuk mendorong
proses pertumbuhan pada wilayah yang mempunyai potensi untuk berkembang
serta untuk memacu pertumbuhan wilayah sesuai dengan karakteristiknya dengan
tetap menjaga keberlanjutan pembangunannya. Kebijakan pengembangan
struktur ruang wilayah Kabupaten Sigi, meliputi: 1) Kebijakan sistem perdesaan; 2)
Kebijakan sistem perkotaan; dan 3) Kebijakan pengembangan prasarana wilayah.
Kebijakan pola pemanfaatan ruang meliputi kebijakan pola pemanfaatan kawasan
lindung, kawasan budidaya serta daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup. Tujuan dari kebijakan ini adalah mewujudkan pemanfaatan ruang yang
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Adapun, arah
kebijakannya adalah memprioritaskan pengembangan kawasan budidaya di
bagian utara Kabupaten Sigi dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap
kawasan-kawasan lindung. Selain itu juga menekankan pada pengendalian
pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sigi.
Secara rinci, kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sigi untuk mewujudkan
tujuan penataan ruang wilayah, terdiri atas:
a. pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan kualitas sumberdaya
lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan peternakan;
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b. pengembangan

komoditas

sektor

pertanian

yang

berorientasi

pada

sumberdaya lokal dan kebutuhan pasar;
c.

peningkatan dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang
dikelola oleh masyarakat;

d. penyelenggaraan perekonomian berbasis kerakyatan; dan
e.

peningkatan

infrastruktur

dan

tata

guna

lahan

guna

mendukung

pengembangan sektor pertanian dan pariwisata.
f.

peningkatan upaya pelestarian hutan guna mendukung pengembangan
pertanian berkelanjutan.

g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

2.6.2. Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi
Strategi yang dipakai dalam pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sigi,
berangkat dari tujuan yang akan dicapai dari penyusunan Rencana Umum Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sigi, adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah
Kabupaten Sigi dalam rangka optimalisasi potensi sumberdaya alam berbasiskan
pengembangan

agrobisnis,

perikanan,

kehutanan,

dan

pariwisata

untuk

meningkatkan daya saing Kabupaten Sigi dengan tetap mempertimbangkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik fisik wilayah serta kelestarian
sumberdaya alam.
Dengan

mempertimbangkan

tujuan

yang

akan

dicapai,

maka

strategi

pengembangan tata ruang menganut pendekatan yang menitik beratkan pada
keterkaitan antara berbagai sektor kegiatan dalam usaha memacu pertumbuhan
ekonomi di wilayah Kabupaten Sigi. Secara optimal, maka langkah selanjutnya
adalah mengembangkan kebijakan market oriented, bagi pemasaran barangbarang hasil produksi ke wilayah lain, baik dalam skala regional, nasional maupun
internasional. Dengan jalan melakukan perdagangan yang lebih progresif, dengan
titik berat komoditi yang dipasarkan adalah komoditi yang mempunyai keunggulan
komparatif yang dimiliki oleh Kabupaten Sigi. Berdasarkan strategi pengembangan
tata ruang yang telah ditetapkan tersebut diatas maka langkah pelaksanaan dapat
dibagi menjadi dua, yaitu strategi pengembangan eksternal (antar wilayah) dan
strategi pengembangan secara internal (tata wilayah).
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Bersama-sama dengan potensi sumberdaya alam yang dimilikinya, keunggulan
lokasi tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Sigi dalam meningkatkan
kinerja pembangunannya pada berbagai bidang bagi kemajuan sosial, ekonomi,
dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan strategi pengembangan tata ruang
secara internal (intra wilayah) mencakup arahan pengembangan pemanfaatan
ruang, pusat-pusat permukiman, dan pelayanan publik, arahan pemantapan
kawasan lindung/budidaya, arahan pengembangan sistem jalur transportasi, serta
arahan pengembangan kawasan strategis. Pemilihan strategi ini didasarkan atas
kondisi saat ini yang menunjukkan masih sulitnya aksesibilitas ke luar wilayah serta
masih rendahnya perkembangan ekonomi wilayah.
Guna mencapai keadaan tersebut, maka strategi pengembangan meliputi :
(1) Kebijakan pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan kualitas
sumberdaya lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan peternakan,
dilaksanakan dengan strategi yang terdiri atas:
a.

meningkatkan

motivasi

masyarakat

melakukan

usaha

pertanian,

perkebunan, perikanan darat, dan peternakan melalui program-program
pembangunan yang mendukung dan terintegrasi;
b.

meningkatkan ketahanan pangan guna menjamin ketersediaan pangan;

c.

meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna;

d.

mengembangkan sentra-sentra produksi dan sentra-sentra pemasaran
produk unggulan pertanian, perkebunan, dan perikanan darat; dan

e.

meningkatkan infrastruktur, prasarana, dan sarana pertanian, perkebunan,
dan perikanan darat.

(2) Kebijakan pengembangan komoditas sektor pertanian yang berorientasi pada
sumberdaya lokal dan kebutuhan pasar, dilaksanakan dengan strategi yang
terdiri atas:
a.

meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang bekerja di
sektor pertanian

b.

meningkatkan ketersediaan teknologi tepat guna;

c.

mengembangkan sistem usaha pertanian;

d.

meningkatkan perlindungan lahan pertanian dengan cara mencegah
terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke kegiatan lain; dan
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e.

mengembangkan sistem pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir
dalam penyelenggaraan kegiatan agrobisnis, agroindustri dan agrowisata.

(3) Kebijakan peningkatan dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal
yang dikelola oleh masyarakat, dilaksanakan dengan strategi yang terdiri atas:
a.

meningkatkan motivasi masyarakat dalam melakukan usaha pariwisata
yang terintegrasi dengan program-program pembangunan kabupaten

b.

meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di sektor
pariwisata.

c.

meningkatkan infrastruktur, prasarana dan sarana pariwisata.

d.

mengembangkan manajemen pariwisata, pengaturan jalur wisata, dan
promosi wisata.

(4) Kebijakan penyelenggaraan perekonomian berbasis kerakyatan, dilaksanakan
dengan strategi yang terdiri atas:
a.

memperluas akses memperoleh modal usaha.

b.

meningkatkan penyelenggaraan koperasi dan UMKM.

c.

meningkatan

pengawasan

pengelolaan

usaha

pertanian

tanaman

pangan dan holtikultura sebagai usaha rakyat.
d.

meningkatan

peran

serta

lembaga-lembaga

pertanian

dalam

pengambilan kebijakan yang berpihak pada petani.
(5) Kebijakan peningkatan infrastruktur dan tata guna lahan guna mendukung
pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, dilaksanakan dengan strategi
yang terdiri atas:
a.

mengembangkan sistem perdesaan yang terhubung dengan sistem kotakota yang terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan
Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan
Lingkungan (PPL);

b.

mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan, yang terdiri atas
pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta sektor lainnya
melalui upaya peningkatan aksesibilitas;

c.

meningkatkan dan mempertahankan fungsi kawasan lindung guna
mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan;
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d.

menetapkan

kawasan-kawasan

strategis

berdasarkan

kepentingan

ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan SDA, daya dukung lingkungan
hidup, serta pertahanan dan keamanan;
(6) Kebijakan

peningkatan

upaya

pelestarian

hutan

guna

mendukung

pengembangan pertanian berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi yang
terdiri atas:
a.

meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan reboisasi hutan dan lahan,

b.

meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi
sumber daya hutan,

c.

menyelenggarakan pembinaan dan penerbitan izin industri hasil hutan,

d.

mempertahankan

fungsi

hutan

guna

mendukung

pengembangan

pertanian berkelanjutan.
(7) Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk keamanan dan pertahanan
negara, dilaksanakan dengan strategi yang terdiri atas:
a.

turut serta memelihara dan menjaga asset-aset pertahanan/TNI,

b.

mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya tidak
terbangun di sekitar asset-aset pertahanan dan keamanan/TNI,

c.

mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di
sekitar asset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan
keamanan/TNI, dan

d.

menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan
dan keamanan Negara.
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BAB 3. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
KABUPATEN
3.1.

RENCANA PENGEMBANGAN FUNGSI KAWASAN

Kabupaten Sigi sebagai daerah otonom baru memiliki karakter wilayah yang sangat
unik, sebagai satu-satunya daerah otonom yang tidak berbatasan dengan laut
tetapi memiliki peran ekologis yang sangat strategis bagi Provinsi Sulawesi Tengah.
Berkaca dari karakteristik kawasan yang sangat unik tersebut, maka perlu
pertimbangan-pertimbangan

berbasis

karakter

sumberdaya

lokal

dalam

pengembangan fungsi ruang di masing-masing wilayah di Kabupaten Sigi.
Berdasarkan pada karakter sumberdaya yang ada terdapat dua tipologi kawasan
di Kabupaten Sigi yaitu tipologi kawasan yang berfungsi sebagai kawasan
perkotaan dan tipologi kawasan yang berfungsi sebagai kawasan lindung dengan
dominasi karakter perdesaan. Pada kawasan perkotaan sistem aktivitas yang cukup
dominan adalah aktivitas permukiman, perdagangan dan pelayanan umum
lainnya seperti di Kecamatan Marawola dan Sigi Biromaru, walaupun fungsi
pertanian juga masih cukup dominan. Sedangkan kawasan-kawasan lain di
Kabupaten Sigi masih bercirikan pada karakter perdesaan.
Selain itu pengembangan fungsi ruang juga harus mempertimbangkan faktor
pemerataan fungsi pelayanan publik serta karateristik sumberdaya alam yang ada
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk peningkatan
kesejahteraan

masyarakat

di

Kabupaten

Sigi.

Beberapa

hal

yang

dapat

dipertimbangkan dalam rangka perumusan fungsi kawasan di Kabupaten Sigi
antara lain sebagai berikut:
1)

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk beserta persebarannya;

2)

Kekuatan (ekonomi) eksternal dan tekanan internal, khususnya dalam
pengembangan sektor-sektor basis dan pemanfaatan sumberdaya alam yang
ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3)

Pembentukkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan perkotaan;
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4)

Daya dukung lingkungan.

Mengacu

kepada

empat

dasar

pertimbangan

tersebut

di

atas,

strategi

pembangunan Kabupaten Sigi sampai dengan tahun 2030, adalah sebagai berikut:
1.

Pembagian zona pembangunan berdasarkan dominasi karakter fisik dan
kegiatan, serta rentang kendali (span of control) pembangunan oleh
pemerintah terkait;

2.

Pengaturan fungsi kawasan perkotaan dan perdesaan;

3.

Pengamanan kawasan lindung di Kabupaten Sigi sebagai amanat dari
peraturan perundangan yang ada (PP Nomor 26 Tahun 2008);

4.

Menciptakan sinergitas fungsi ruang dengan Kota Palu ;

5.

Pengaturan dan pengarahan lokasi pengembangan jaringan infrastruktur
regional.

Untuk mengembangkan Kabupaten Sigi agar tidak bergantung pada satu pusat
pelayanan serta upaya pemerataan pelayanan publik, maka perlu pengembangan
dan penetapan fungsi kawasan berdasarkan pada karakter ruang dan sumberdaya
yang ada. Adapun pengembangan kawasan di Kabupaten Sigi dapat dibagi
menjadi empat kawasan pengembangan (lihat gambar 3.1) yaitu:
1)

Kawasan Pengembangan Biromaru;

2)

Kawasan Pengembangan Marawola;

3)

Kawasan Pengembangan Palolo;

4)

Kawasan Pengembangan Kulawi.

1. Kawasan Pengembangan Biromaru
Mencakup wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan
Tanambulava, dan Kecamatan Dolo. Pusat pengembangan diarahkan pada
Kecamatan Sigi Biromaru sebagai pusat pelayanan utama skala kabupaten
sedangkan kecamatan lainnya difungsikan sebagai pusat pelayanan skala lokal
kecamatan. Fungsi yang dapat dikembangkan pada Kawasan Pengembangan
Biromaru adalah pelayanan pemerintahan, pelayanan perdagangan dan jasa,
permukiman

dan

fungsi-fungsi

perkotaan

lainnya.

Meskipun

kawasan

pengembangan ini masuk kategori dalam kawasan perkotaan, tetapi mengingat
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bahwa sektor basis perekonomian masih bertumpu pada sektor kegiatan yang
sifatnya agraris maka pengembangan fungsi pertanian juga masih tetap harus
dipertahankan dan diarahkan untuk pengembangan nilai tambah produk pertanian
melalui pengembangan industri kecil dan mikro berbasis produk pertanian.
Pentingnya upaya untuk tetap mempertahankan fungsi pertanian pada kawasan ini
dikarenakan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembentukan PDRB
Kabupaten Sigi dan juga PDRB di masing-masing kecamatan.
2. Kawasan Pengembangan Marawola
Mencakup wilayah Kecamatan Marawola, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan
Marawola Barat, Kecamatan Dolo Barat, dan Kecamatan Dolo Selatan. Pusat
pengembangan diarahkan pada Kecamatan Marawola sebagai pusat pelayanan
utama skala kawasan sedangkan kecamatan lainnya difungsikan sebagai pusat
pelayanan skala lokal kecamatan. Fungsi yang dapat dikembangkan pada
Kawasan Pengembangan Marawola adalah pelayanan pemerintahan umum skala
kecamatan, pelayanan perdagangan dan jasa, permukiman dan fungsi-fungsi
perkotaan

lainnya.

Pengembangan

fungsi

perkotaan

pada

Kawasan

Pengembangan Marawola tidak boleh meniadakan eksistensi fungsi pertanian dan
juga fungsi lindung pada sebagian wilayah di Kawasan Pengembangan Marawola.
Keberadaan sektor pertanian yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan
dalam pembentukan struktur perekonomian wilayah harus dipertahankan hingga
akhir. Fungsi ini dapat dipastikan akan saling bersinergi dengan fungsi lindung (jasa
lingkungan) yang ada pada kawasan pengembangan ini.
3. Kawasan Pengembangan Palolo
Merupakan kawasan pengembangan dengan karakter utama yang paling
dominan

adalah

keberadaan

fungsi

lindung

dan

pertanian.

Kawasan

Pengembangan Palolo mencakup Kecamatan Palolo, Kecamatan Lindu, dan
Kecamatan Nokilalaki. Pusat pengembangan pada kawasan ini diarahkan pada
Kecamatan Palolo. Fungsi kawasan yang dapat dikembangkan adalah fungsi
pelayanan umum skala kecamatan, fungsi perdesaan, fungsi pertanian dan fungsi
ekologis. Fungsi-fungsi perkotaan sebaiknya tidak dikembangkan pada kawasan ini
dengan prinsip utama intensifikasi pemanfaatan lahan yang ada dan pemanfaatan
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jasa lingkungan dengan keberadaan Taman Nasional Lore Lindu. Penekanan dalam
rangka pengembangan kawasan ini adalah mendorong sektor pertanian dan jasa
lingkungan agar semakin memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sigi umumnya dan di
Kawasan Pengembangan Palolo khususnya.
4. Kawasan Pengembangan Kulawi
Sebagai kawasan yang berada pada bagian selatan kabupaten sigi dan
didominasi oleh wilayah dengan topografi berbukit yang berbatasan langsung
dengan dua provinsi (sulbar dan sulsel), kawasan ini memiliki peran strategis bagi
kabupaten sigi, terutama dalam menciptakan pemerataan pertumbuhan wilayah
dan peningkatan pelayanan umum pada masyarakat yang jauh dari pusat
pemerintahan kabupaten sigi.
Kawasan pengembangan kulawi mempunyai karakteristik yang paling unik dengan
keberadaan kawasan lindung, kawasan adat yang masih bertahan hingga
sekarang sehingga dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam pembangunan di
kawasan pengembangan kulawi. kawasan pengembangan kulawi mencakup
kecamatan kulawi, kulawi selatan, dan kecamatan pipikoro, dengan pusat
pengembangan di kecamatan kulawi. Prioritas utama pengembangan kawasan
adalah meningkatkan pelayanan publik dan melakukan akselerasi pembangunan
yang berwawasan lingkungan di kecamatan-kecamatan wilayah perbatasan
provinsi yang hingga saat ini masih sangat minim akses terhadap infrastruktur dan
pelayanan publik lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di
kawasan pengembangan kulawi.

3.2.

RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PERKOTAAN WILAYAH KABUPATEN

Pengembangan sistem kota-kota bertujuan mewujudkan keseimbangan dan
keselarasan pembangunan antar wilayah sesuai dengan fungsi yang diemban, serta
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup guna mendukung struktur tata
ruang yang telah direncanakan. Prinsip pembentukan sistem kota di Kabupaten Sigi
adalah:
1.

Membatasi daerah perkotaan untuk tidak meluas dan tidak beraturan;
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2.

Menjaga keberadaan Kawasan Lindung, dengan membatasi pertumbuhan
fisik ruang pada Kecamatan Lindu, Nokilalaki, Palolo, Gumbasa, Kulawi yang
berada pada Kawasan Taman Nasional Lore Lindu;

3.

Mengintegrasikan fungsi dan pusat pelayanan di kota-kota di luar Kota Utama
(Kawasan

Perkotaan

Biromaru),

dalam

rangka

menyebarkan

pusat

pertumbuhan dan mengurangi beban Kota Utama.
Pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan di Kabupaten Sigi
dilakukan

melalui

penetapan

hirarki,

fungsi/aktivitas

utama,

dan

strategi

pengembangan pembangunan perkotaan di masing-masing kawasan perkotaan.
Untuk arahan struktur ruang 20 tahun mendatang, mengingat secara fungsional
keruangan Bora sebagai pusat kabupaten akan juga merupakan pendukung dan
bagian dari Kawasan Perkotaan Palu sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), maka
perlu dikembangkan minimal satu lagi pusat di Kabupaten Sigi yang dapat berfungsi
sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan/atau PKL (Pusat Kegiatan Lokal) penuh.
Dari analisis keterpusatan dapat diperkirakan bahwa potensinya adalah Bolapapu
dan Lawua. Keterpusatan Bolapapu sangat baik, sementara Lawua dapat
menjembatani kesenjangan utara-selatan yang ada saat ini. Maka, arahan awal
struktur ruang (lihat gambar 3.1) adalah:
1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Bora Kecamatan Biromaru;
2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) di Bolapapu Kecamatan Kulawi;
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Binangga di Kecamatan Marawola,
Makmur di Kecamatan Palolo; dan
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Pipikoro di Desa Peana, Lindu di
Desa Tomado, Nokilalalaki di Desa Kamarora A, Dolo di Desa Kota Rindau,
Dolo Barat di Desa Kaleke, Kinovaro di Desa Porame, Marawola Barat di Desa
Dombu, Gumbasa di Desa Pakuli, dan Tanambulava di Desa Sibalaya Utara.
Pengembangan fungsi kawasan perkotaan di Kabupaten Sigi diarahkan untuk
pelayanan umum dan peningkatan akses masyarakat akan infrastruktur perkotaan
dalam rangka meningkatkan dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.
Catatan penting untuk dapat terwujudnya struktur ruang yang baik di Kabupaten
Sigi

adalah

diprioritaskan.

pengembangan
Pengembangan

jaringan
sarana

dan

sarana

transportasi

transportasi

hendaknya

dikembangkan

dengan
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memanfaatkan trase yang ada dan pengembangan diarahkan pada jalan untuk
mendukung pertanian. Kemudian, pengembangan infrastruktur, fasos dan fasum
yang mendukung fungsi masing-masing pusat menjadi prioritas berikutnya.
Berdasarkan kajian kondisi lapangan serta terhadap kriteria-kriteria tersebut, dapat
di susun rencana sistem perkotaan di Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Rencana Sistem Perkotaan di Kabupaten Sigi
Status
Hirarki

Skala
Pelayanan

Fungsi
Pelayanan

Sigi Biromaru

Pusat
Wilayah

Kabupaten

Pemerintahan,
Pelayanan
Umum

Penataan kawasan perkotaan
dan pengendalian pertumbuhan
kawasan perkotaan secara
ekstensif, Pemantapan fungsi
pertanian

2.

Marawola

Pusat
Lokal

Lokal

Pelayanan
Umum,
Pelayanan
prasarana
dasar
lingkungan
permukiman

Penataan kawasan perkotaan
dan pengendalian pertumbuhan
kawasan
perkotaan,
Pemantapan fungsi kawasan
lindung, pemantapan fungsi
pertanian

3.

Palolo

Pusat
Lokal

Lokal

Pelayanan
Umum,
Pelayanan
prasarana
dasar
lingkungan
permukiman

Pemantapan fungsi perdesaan,
insentif
infrastruktur
pengembangan
perdesaan,
pemantapan kawasan lindung,
peningkatan nilai tambah sektor
pertanian

4.

Kulawi

Pusat
Lokal

Lokal

Pelayanan
Umum,
Pelayanan
prasarana
dasar
lingkungan
permukiman

Pemantapan fungsi perdesaan,
insentif
infrastruktur
pengembangan
perdesaan,
pemantapan kawasan lindung,
peningkatan nilai tambah sektor
pertanian

No

Sub Wilayah

1.

Strategi Pengembangan

Sumber: Rumusan Tim Penyususn RTRW Kab. Sigi, 2009
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Gambar 3.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sigi 2010-2030
(Sumber: Rumusan Tim Penyusun, 2011)
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3.3.

RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA UTAMA WILAYAH

3.3.1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Sigi di masa mendatang akan sangat
ditentukan keberhasilannya oleh keberadaan sistem transportasi di Kabupaten Sigi.
Rencana pengembangan sistem transportasi di Kabupaten Sigi didasari oleh hasil
analisis tim dan juga arahan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah
pengembangan kebijakan sistem transportasi Provinsi Sulawesi Tengah

3.3.1.1. RENCANA SISTEM TRANSPORTASI DARAT
Sebagaimana arahan dari kebijakan penataan ruang Provinsi Sulawesi Tengah
tentang pengembangan sistem transportasi di Provinsi Sulawesi Tengah yang
menekankan pada upaya pengembangan sistem transportasi darat, laut dan udara
serta jalan rel, maka arahan pengembangan sistem transportasi di Kabupaten Sigi
juga harus mengacu kepada kebijakan tersebut. Dalam kebijakan pengembangan
sistem transportasi di Provinsi Sulteng, prioritas pengembangan sistem transportasi
yang melintas di Kabupaten Sigi diprioritaskan pada pengembangan sistem
transportasi jalan darat.
Mengingat peran Kabupaten Sigi dalam konteks regional yang memiliki status
sebagai sebagai pusat kegiatan skala lokal dengan jenjang hirarki III dan IV (Draft
RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 2009-2029) maka arahan pengembangan sistem
jaringan pergerakan di Kabupaten Sigi diarahkan untuk peningkatan jaringan
kolektor yang menghubungkan Kabupaten Sigi dengan PKN Palu dan kabupaten
lain di sekitarnya. Selain itu untuk mendukung pergerakan internal di Kabupaten Sigi
arah pengembangan sistem jaringan jalan diarahkan untuk pengembangan jalan
lokal dan jalan lingkungan.
1. Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor
Pengembangan sistem jaringan transportasi darat di Kabupaten Sigi diprioritaskan
untuk mengatasi masalah minimnya aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan arus
distribusi produk pertanian dari sentra produksi pertanian ke wilayah pemasaran dan
meningkatkan kelancaran pergerakan orang antar kecamatan dan antar kota
secara internal maupun eksternal. Peningkatan aksesibilitas internal diarahkan untuk
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membuka keterisolasian wilayah Kecamatan Pipikoro yang hingga saat ini masih sulit
ditembus dengan kendaraan bermotor. Pengembangan Kecamatan Pipikoro
memiliki arti strategis tidak hanya bagi Kabupaten Sigi tetapi juga bagi Provinsi
Sulawesi Tengah, karena keberadaannya yang berbatasan dengan dua provinsi lain
yaitu Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Selain itu peningkatan aksesibilitas internal
juga diarahkan untuk menghubungkan pusat-pusat permukiman di Kabupaten Sigi
dengan jaringan jalan lokal dan provinsi (jalan kolektor sekunder) yang melintasi
Kabupaten Sigi menuju Kabupaten Poso (Gintu), sehingga dapat mencapai ke
pusat pelayanan pemerintahan di Bora secara lebih mudah.
Sedangkan untuk menunjang pergerakan eksternal dari dan ke luar Kabupaten Sigi
perlu ditingkatkan jaringan jalan yang ada. Peningkatan ruas Palu-Sigi khususnya
yang menghubungkan antara Kulawi-Pipikoro-Gintu-Luwu Utara (Seko, Provinsi
Sulawesi Selatan) yang saat ini kondisinya tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda
empat perlu mendapat prioritas utama. Pertimbangan utama dalam rangka
peningkatan ruas Kulawi-Gimpu-Pipikoro (Peana) adalah produktivitas pertanian di
Kecamatan Pipikoro sangat tinggi.
Di samping peningkatan ruas Kulawi-Gimpu-Pipikoro (Peana) untuk menunjang
aksesibilitas

pada

wilayah

dataran

tinggi

di

Kabupaten

Sigi

dapat

juga

dikembangkan ruas jalan baru yang menghubungkan antara Kulawi-Kecamatan Rio
Pakava, Kabupaten Donggala. Ruas jalan ini ditujukan untuk membuka akses
Kabupaten Sigi bagian utara dari arah timur sehingga dapat langsung menuju ke
outlet utama pemasaran produk pertanian di Kabupaten Donggala.
Selain pengembangan jalan pada bagian selatan, pengembangan jalan pada
Kabupaten Sigi bagian barat juga perlu mendapatkan prioritas khususnya dari
Palolo menuju Kota Palu yang saat ini kondisi jalannya sudah cukup bagus.
Pengembangan Jalur Manggalapi (Desa Berdikari) merupakan salah satu upaya
strategis dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Kabupaten Sigi dari Kabupaten
Parigi Moutong.
2. Pengembangan Jaringan Jalan Lokal
Sedangkan untuk menunjang aksesibilitas dari pusat pemerintahan di Bora
sebaiknya dikembangkan jalur alternatif mengingat jalan yang ada saat ini
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geometrinya cukup sempit dan sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan
pelebaran (biaya akan sangat mahal untuk pembebasan lahan). Jalur alternatif
yang memungkinkan adalah dari pertigaan Jl. Dewi Sartika menuju ke Bangaiba
(jalan baru) selanjutnya disambung dengan jalur eksisting yang sudah ada menuju
ke Bora.
Peningkatan jalan dari dan menuju sentra produksi pertanian diarahkan untuk
meningkatkan arus distribusi pemasaran produk pertanian di masing-masing sentra
produksi ke pasar-pasar di Kabupaten Sigi. Pengembangan jalan sentra pertanian
(jalan usaha tani) diarahkan pada beberapa kawasan sentra produksi pertanian
antara lain:
1.

Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru

2.

Desa Sidondo (Lompio), Kecamatan Sigi Biromaru

3.

Desa Kalukutinggu, Kecamatan Dolo Selatan

4.

Desa Rejeki, Kecamatan Palolo

5.

Desa Gimpu, Kecamatan Kulawi Selatan

6.

Desa Lebano, Kecamatan Marawola

7.

Desa Pulu, Kecamatan Dolo Selatan

8.

Desa Sibalaya Selatan, KecamatanTanambulava

9.

Desa Simoro, Kecamatan Gumbasa

10.

Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi

Peningkatan jalan kabupaten juga perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan
aksesibilitas antar wilayah. Saat ini belum semua pusat-pusat pelayanan di
Kabupaten Sigi terhubung langsung ke pusat pemerintahan di Bora, sehingga perlu
peningkatan jaringan jalan menuju kawasan pusat pemerintahan khususnya dari
Kecamatan Marawola Barat (Dombu)-Tinggede; Peana-Lawua.
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Gambar 3.3 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten Sigi 2010-2030
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Sumber: Lampiran UU No 27 Tahun 2008, diperbaharui dengan Citra Alos, 2009; Batas Desa Menggunakan Peta Kecamatan; Rumusan Tim Perencana, 2009; Penyepakatan dgn Stakeholder, 2009

Gambar 3.2 Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kabupaten Sigi 20102030
(Sumber: Rumusan Tim Perencana, 2011)
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3.3.1.1.1.

Rencana pengembangan terminal penumpang kabupaten

Fasilitas transportasi merupakan salah satu unsur pelengkap dalam menunjang
pergerakan orang dan atau barang. Pengembangan fasilitas transportasi di
Kabupaten Sigi diarahkan untuk menunjang sistem jaringan jalan darat yang akan
dikembangkan di Kabupaten Sigi. Berdasarkan pada arahan pengembangna
sistem transportasi Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan pada hasil kajian tim
penyusun,

pengembangan

fasilitas

transportasi

di

Kabupaten

Sigi

mutlak

ditingkatkan, untuk menunjang kebutuhan dan karakter pergerakan di Kabupaten
Sigi.

Pengembangan

fasilitas

transportasi

di

Kabupaten

Sigi

tidak

perlu

dikembangkan dengan skala pelayanan Tipe A cukup menggunakan skala
pelayanan Tipe B dan Tipe C. Pengembangan Terminal Tipe B diarahkan pada
Kawasan Bora, sebagai pendukung keberadaan Pusat Pemerintahan dan Kawasan
Kulawi untuk mendukung aksesibilitas masyarakat di bagian selatan Kabupaten Sigi.
Pengembangan terminal Tipe C diarahkan pada pusat-pusat kecamatan di
Kabupaten Sigi selain dua lokasi yang diperuntukan untuk terminal Tipe B (Bora dan
Bolapapu).
Pengembangan terminal Tipe B di Bora dan Bolapapu diarahkan untuk melayani
pergerakan penduduk dari Kabupaten Sigi menuju kabupaten lain dalam lingkup
Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan terminal tipe C diarahkan untuk pelayanan
pergerakan antar desa dalam lingkup Kabupaten Sigi. Beberapa arahan terkait
pengembangan terminal di Kabupaten Sigi selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut.
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Tabel 3.2 Arahan Pengembangan Terminal di Kabupaten Sigi
Ketentuan

Tipe B

Tipe C

Fungsi Terminal
(KM 31 TH 1995)
Pasal 2

Melayani kendaraan umum
untuk angkutan antar kota
dalam propinsi, angkutan
kota,
dan
angkutan
pedesaan

Melayani
pedesaan

Fasilitas Terminal
(KM 31 TH 1995)
Pasal 5

a. Jalur
pemberangkatan
dan kedatangan

a. Jalur
pemberangkatan
dan Kedatangan

b. Tempat Parkir

b. Kantor Terminal

c. Kantor Terminal

c. Kantor Tunggu

d. Tempat Tunggu

d. Rambu-rambu dan Papan
Informasi

angkutan

e. Menara Pengawas
f. Loket Penjualan Karics
g. Rambu-rambu dan Papan
Informasi
h. Pelataran
Parkir
Pengantar atau Taksi
Lokasi Terminal
(KM 31 TH 1995)
Pasal 11,12 dan
13

1. Terletak dalam jaringan
trayek antar kota dalam
propinsi

1. Terletak pemberangkatan
dan Kedatangan

2. Terletak di jalan arteri 2. Terletak di jalan
dengan
kelas
jalan
dengan
kelas
sekurang-kurangnya kelas
sekurang-kurangnya
III B
III C

arteri
jalan
kelas
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Tabel 3.3 Arahan Pengembangan Terminal di Kabupaten Sigi (Lanjutan)
Ketentuan

Tipe B

Tipe C

3. Jarak antar dua terminal
penumpang
tipe
A
dengan
B
sekurangkurangnya 15 Km di Pulau
Jawa

3. Luas lahan yang tersedia
sesuai dengan permintaan
angkutan

4. Luas lahan yang tersedia
sekurang-kurangnya 3 ha

4. Mempunyai akses jalan
masuk atau jalan keluar ke
dan dari terminal sesuai
dengan kebutuhan

5. Mempunyai akses jalan
masuk
atau
terminal
dengan jarak sekurangkurangnya 50 m
Instansi Penetap
Lokasi Terminal
(KM 31 TH 1995)
Pasal 14

Gubernur
setelah
mendengar pendapat dan
Kepala Kanwil DepHub dan
mendapat persetujuan dari
Dirjend

Penyelesaian
Gubernur
Terminal (KM 31
TH 1995) Pasal 17

Bupati setelah mendengar
pendapat dan Kepala Kanwil
DepHub
dan
mendapat
persetujuan dari Gubernur
Bupati

Sumber: Litbang Perhubungan, 2005
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Gambar 3.4 Rencana Pengembangan Perangkutan Darat Kabupaten Sigi 2010-2030
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Sumber: Lampiran UU No 27 Tahun 2008, diperbaharui dengan Citra Alos, 2009; Batas Desa Menggunakan Peta Kecamatan; Rumusan Tim Perencana, 2009; Penyepakatan dgn Stakeholder, 2009

Gambar 3.3 Rencana Pengembangan Perangkutan Darat (Terminal) di Kabupaten Sigi 20102030
(Sumber: Rumusan Tim Perencana, 2011)
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3.4.

RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA WILAYAH LAINNYA

3.4.1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi
Kebutuhan energi yang handal merupakan salah satu prasyarat yang mutlak harus
dipenuhi dalam rangka menunjang produktivitas wilayah. Ketiadaan sistem pasokan
energi yang memadai akan berakibat fatal bagi upaya pengembangan ekonomi
wilayah. Fakta empirik menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah dalam
pemenuhan kebutuhan energi telah menyebabkan hengkangnya sebagian investor
di Indonesia, sehingga pada akhirnya akan menghambat produktivitas wilayah dan
pertumbuhan ekonomi wilayah (www.kompas.com, diakses 22 Oktober 2009).
Mengingat pentingnya sumber energi dalam mendorong perekonomian maka
prioritas pengembangan energi listrik sangat diperlukan dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sigi. Upaya pengembangan energi listrik di
Kabupaten Sigi sebenarnya tidak terlalu sulit mengingat ketersediaan sumber
pembangkit yang berlimpah terutama sumber pembangkit dari energi yang
terbarukan.
Pembahasan mengenai rencana pengembangan sistem jaringan energi di
Kabupaten Sigi hingga 2030 akan difokuskan pada rencana pengembangan
sumber-sumber

pembangkit

dan

rencana

pengembangan

sistem

jaringan

tegangan menengah. Pembahasan lebih terinci tentang sistem energi di Kabupaten
Sigi sebaiknya dilakukan dalam bentuk kajian tersendiri yaitu masterplan kelistrikan
pada area pelayanan jaringan Suluttenggo mengingat Sigi merupakan bagian dari
area pelayanan jaringan Sulutenggo.

3.4.1.1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Rencana kebutuhan energi listrik wilayah Kabupaten Sigi hingga tahun 2030 dihitung
secara normatif berdasarkan beberapa asumsi. Kebutuhan energi listrik dihitung
berdasarkan jumlah rumah besar, rumah menengah, dan rumah kecil di Kabupaten
Sigi yang memiliki kebutuhan energi listrik berbeda-beda. Rumah besar diasumsikan
memerlukan energi listrik sebesar 2.000 VA. Rumah menengah memerlukan energi
listrik sebesar 1.300 VA sedangkan rumah kecil memerlukan energi listrik sebesar 900
VA. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut dihitung kebutuhan listrik domestik di
Kabupaten Sigi.
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Konsumsi energi listrik terdiri dari konsumsi domestik, konsumsi non domestik, dan
penerangan jalan. Untuk menghitung kebutuhan energi listrik non domestik
digunakan asumsi tambahan yaitu kebutuhan energi listrik non domestik sebesar 20%
dari jumlah kebutuhan energi listrik keseluruhan. Konsumsi energi listrik untuk
penerangan jalan diasumsikan sebesar 5% dari kebutuhan energi listrik keseluruhan.
Jumlah dari kebutuhan listrik domestik dan kebutuhan listrik non domestik merupakan
kebutuhan energi listrik di Kabupaten Sigi secara keseluruhan.
Berdasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Sigi pada
tahun 2010 diperkirakan sebesar 64 MW dan semakin meningkat seiring dengan
pertumbuhan penduduk dan sistem aktivitas wilayah yaitu sebesar 80 MW pada
tahun 2030, gambaran selengkapnya mengenai prakiraan kebutuhan energi di
Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut.
Tabel 3.4 Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Kabupaten Sigi 2010-2030 (MW)
No.

Kecamatan

2010

2015

2020

2025

2030

1.

Pipikoro

2,26

2,40

2,54

2,67

2,81

2.

Kulawi Selatan

2,34

2,48

2,62

2,76

2,90

3.

Kulawi

3,97

4,21

4,45

4,69

4,93

4.

Lindu

1,19

1,26

1,34

1,41

1,48

5.

Nokilalaki

1,86

1,98

2,09

2,20

2,31

6.

Gumbasa

3,80

4,02

4,25

4,48

4,71

7.

Dolo Selatan

4,44

4,71

4,98

5,24

5,51

8.

Tanambulava

2,39

2,54

2,68

2,83

2,97

9.

Dolo Barat

3,88

4,11

4,35

4,58

4,82

10.

Marawola Barat

3,19

3,39

3,58

3,77

3,96

11.

Marawola

6,31

6,69

7,07

7,45

7,83

12.

Kinovaro

2,88

3,06

3,23

3,40

3,58

13.

Dolo

5,84

6,20

6,55

6,90

7,25

14.

Sigi Biromaru

12,05

12,77

13,50

14,23

14,95

15.

Palolo

7,44

7,89

8,34

8,79

9,24

Jumlah

63,86

67,71

71,55

75,40

79,24

Sumber: Perhitungan Tim Penyusun, 2011

Wilayah kecamatan dengan potensi permintaan energi yang paling tinggi adalah
Kecamatan Sigi Biromaru dan Palolo, masing-masing membutuhkan pasokan energi
14,95 MW dan 9,24 MW pada tahun 2030, sedangkan wilayah dengan potensi
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permintaan energi paling kecil adalah Kecamatan Lindu dengan permintaan
sebesar 1,48 MW.
Kabupaten Sigi sebagai wilayah otonom baru memiliki potensi sumber energi yang
sangat besar baik energi terbarukan maupun energi berbasis fosil (batubara).
Berdasarkan pada data pada bagian 3 potensi sumber energi terbarukan yang
dapat dikembangkan antara lain sumber daya air, energi matahari, dan energi
berbasis bahan-bahan biologi (kotoran hewan).
Potensi sumber energi terbarukan di Kabupaten Sigi berupa danau dan sungai yang
cukup potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan data yang ada, potensi SDA
yang ada meliputi Danau Lindu dengan kapasitas pembangkitan 60 MW dan Sungai
Mirowa di Kecamatan Palolo sebesar 0,2 MW. Selain itu pengembangan
pembangkit di Sungai Lariang juga masih sangat memungkinkan dengan melihat
potensi debit Sungai Lariang yang sangat baik. Indikasi awal lokasi untuk
pembangunan mikro hidro pada S. Lariang adalah di wilayah hulu S. Lariang di
Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Pipikoro yang memiliki ketinggian yang
cukup untuk gravitasi air menuju turbin. Potensi sungai lain masih belum diteliti secara
lebih lanjut oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulteng.
Pemanfaatan aliran sungai yang debitnya cukup tinggi dapat menggunakan
teknologi mikrohidro. Teknologi ini relatif lebih murah dibanding membangun
pembangkit dengan kapasitas yang besar sehingga dapat dikembangkan pada
desa-desa yang dialiri air sungai. Secara sederhana skema pembangkit mikrohidro
dapatdigambarkan sebagai berikut.
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Gambar 3.4 Skema Pengembangan Mikrohidro
(Sumber:www.energiterbarukan.net)

Potensi energi terbarukan lain adalah kotoran ternak yang populasinya hingga
ratusan ribu. Dalam sehari rata-rata hewan ternak akan mengeluarkan kotoran
antara 1 hingga 1,5 kg. Dengan demikian maka dapat diperkirakan potensi limbah
kotoran hewan di Kabupaten Sigi yaitu sebesar 51 ton hingga 76 ton kotoran tiap
hari. Dengan potensi limbah yang sangat besar di Kabupaten Sigi sebenarnya
dapat dimanfaatkan untuk sumber energi alternatif. Berdasarkan hasil penelitian
didapat nilai ekivalensi energi tiap kg kotoran ternak setara dengan 0,3 liter bahan
bakar minyak (LEAD, 2002). Potensi energi ini dapat digunakan untuk bahan bakar
pembangkit listrik berbasis

kotoran hewan

yang

saat ini

sedang banyak

dikembangkan.
Berdasarkan pada hasil penelitian dari Fakultas Peternakan Program Studi Teknologi
Hasil Ternak (THT) Institut Pertanian Bogor (IPB ) itu, biogas dari kotoran ternak tersebut
pun memiliki nilai ekonomis tinggi. Biogas hasil olahan kotoran ternak dapat
mengonversi pemakaian bahan bakar minyak (BBM), seperti minyak tanah. Biogas
tersebut menghasilkan gas dengan nilai kalor yang ditentukan konsentrasi gas
metan (CH4) dan karbon dioksida (CO2). Biogas bisa menghasilkan banyak manfaat
bagi masyarakat di pelosok, terutama di lokasi yang belum terjangkau jaringan listrik
permanen, seperti milik PT PLN. Gas bio yang dihasilkan dari kotoran ternak tersebut,
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dapat digunakan sebagai bahan bakar generator pembangkit listrik. Kapasitas
pembangkitan 1 KWh listrik dihasilkan dari 1 meter kubik gas CH4. Berdasarkan
perhitungan, 1,5 meter kubik gas yang dihasilkan dari kotoran tiga hingga empat
ekor sapi dapat mencukupi kebutuhan energi harian untuk satu rumah tangga.
Pengembangan energi alternatif dengan kotoran hewan tidak memerlukan
teknologi yang mahal dan rumit, tetapi teknologi yang sederhana dan murah dan
sudah dapat dilakukan oleh putra-putri Indonesia, bahkan Departemen Pertanian
memberikan dukungan yang sepenuhnya dalam rangka pengembangan energi
alternatif ini. Secara skematis pengembangan energi alternatif ini dapat dapat
dilihat pada gambar 3.6.
Pengembangan sistem tenaga listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan di
Kabupaten Sigi, sangat cocok untuk diterapkan mengingat begitu besarnya potensi
energi terbarukan di Kabupaten Sigi. Selain itu dengan pengembangan pembangkit
listrik dari sumber terbarukan dapat menghemat kebutuhan anggaran untuk
pengembangan sistem jaringan distribusi tegangan menengah yang pastinya
membutuhkan biaya yang sangat besar untuk pengadaan jaringan distribusi, gardu
induk dan pengatur tegangan yang jumlahnya akan sangat banyak mengingat
keterbatasan pasokan energi dari PLN di Kabupaten Sigi.

Gambar 3.5 Skema Reaktor Biogas Untuk Pengembangan Energi Perdesaan
(Sumber: Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Pertanian Departemen Pertanian, 2009)
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1.4.1.2

Rencana Sistem Jaringan Tegangan Menengah

Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang berada paling
dekat dengan sisi beban/pelanggan. Dimana sistem distribusi bertugas menyalurkan
dan mendistribusikan tenaga listrik darii pusat suplay yang dalam hal ini dapat
berupa gardu induk atau pusat pembangkit ke pusat-pusat/kelompok beban
(gardu distribusi) dan pelanggan melalui jaringan primer

dan jaringan sekunder.

Sistem distribusi dibagi dalam dua klasifikasi yaitu:
1.

Sistem distribusi primer.

2.

Sistem distribusi sekunder.

Sistem distribusi primer merupakan sistem yang menyalurkan tenaga listrik dari suatu
sumber daya besar atau suatu Gardu Induk sampai ke pusat-pusat beban (gardu
distribusi). Pada sistem inii mempunyai daerah tegangan 6 kV sampai dengan 30 kV
(disebut Jaringan Tegangan Menengah). Untuk Sulawesi Tengah sistem tegangan
yang digunakan adalah sistem tegangan 20 kV. Mengingat besarnya fungsi sistem
distribusi ini dalam memberikan tenaga listrik secara kontinyu dan dapat diandalkan
tentunya tidak terlepas dari sistem jaringan yang digunakan. Jadi suatu sistem
distribusi akan lebih berhasil, bila digunakan cara dan bentuk/tipe sistem distribusi
yang berbeda-beda dan yang disesuaikan, terutama dengan keadaan beban
maupun dengan hal-hal lainnya yang mempengaruhi sistem (misal gangguan).
Sistem distribusi sekunder adalah sistem distribusi yang bertugas menyalurkan tenaga
listrik dari Gardu distribusi sampai ke konsumen/pemakai. Tegangan distribusi
sekunder disalurkan dari tegangan sistem menengah yang diturunkan tegangannya
oleh trafo distribusi. Adapun sistem tegangannya adalah 220 Volt untuk tegangan
fasa-netral, dan 380 Volt untuk tegangan tiga fasa.
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Jaringan Tegangan Menengah (JTM)

Sekering T.M

Gardu
Induk

Travo Distribusi

Saklar T.R

Rel T.R

Sekering T.R

Jaringan Tegangan Rendah (JTR)

Tiang
Gardu distribusi
Sambungan Rumah

Pelanggan

Gambar 3.6 Skematik Pengembangan Sistem Distribusi Jaringan Listrik di Kabupaten Sigi
(Sumber: www.pln.co.id)

Pada sistem JTM 20 kV, 3 fasa, 3 kawat , penyaluran energi listrik menggunakan
saluran udara dan saluran kabel dengan tegangan antar fasa 20 kV. Sistem
pentanahan yang digunakan berbeda dengan sistem JTM/JKTM , 3 fasa, 4 kawat.
Pelayanan penyaluran energi listrik ke konsumen (pelanggan) terdiri dari pelanggan
satu fasa dan pelanggan tiga fasa. Sistem pelayanan radial dengan kemungkinan
jaringan utama antara jaringan yang bertetangga dapat saling berhubungan
dalam keadaan darurat. Kelemahannya pelanggan satu fasa dan tiga fasa tidak
dapat dilayani sekaligus. Keuntungannya semakin seimbang beban sistem semakin
mengurangi rugi-rugi daya di sisi jaringan maupun pada transformator, di samping
itu lebih menghemat jumlah kawat netral.
Berdasarkan pada hasil analisis kinerja layanan dan jangkauan layanan sistem
jaringan listrik, terlihat bahwa belum semua wilayah Kabupaten Sigi terlayani
dengan sistem jaringan distribusi tenaga listrik. Pelayanan yang ada masih terbatas
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pada pusat-pusat kecamatan dan belum secara merata melayani seluruh desa di
Kabupaten Sigi. Pengembangan sistem jaringan listrik tegangan menengah
diarahkan untuk memenuhi wilayah-wilayah yang belum teraliri listrik dan pada
pusat-pusat permukiman baru dan pusat-pusat pelayanan umum di Kabupaten Sigi.
Untuk mendukung rencana pengembangan sistem jaringan distribusi listrik tegangan
menengah di Kabupaten Sigi dibutuhkan dukungan pasokan sumber energi yang
memadai. Akan sangat mubazir apabila sistem jaringan yang sudah dikembangkan
ternyata tidak didukung dengan stabilitas pasokan energi, sebagaimana yang
terjadi selama ini di Kabupaten Sigi khususnya dan Provinsi Sulawesi Tengah
umumnya.
Pengembangan sistem jaringan tegangan menengah diarahkan untuk mengikuti
pola jaringan jalan yang ada, untuk memudahkan proses konstruksi dan operasi
pemeliharaan jaringan. Pengembangan sistem jaringan menggunakan sistem primer
pola radial. Sistem ini merupakan jaringan yang sederhana dan murah biaya
investasinya. Pada sistem jaringan ini arus yang paling besar adalah yang paling
dekat dengan gardu induk. Tetapi terdapat kelemahan dalam tipe ini dalam
penyaluran energi listrik kurang handal karena bila terjadi gangguan pada
penyulang maka akan menyebabkan terjadinya pemadaman pada penyulang
(sistem distribusi) tersebut.
Sehingga untuk pengembangan sistem distribusi jaringan tegangan menengah di
Kabupaten Sigi perlu dibangun beberapa gardu induk untuk mendukung keandalan
sistem yang ada. Pentingnya pembangunan Gardu Induk dikarenakan saat ini
pasokan listrik di Kabupaten Sigi masih sangat bergantung pada PLTD Silae dan
sama sekali belum memiliki gardu induk untuk membantu distribusi energi listrik ke
konsumen. Gambaran selengkapnya dari rencana sistem jaringan tegangan
menengah di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada gambar 3.8.
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Gambar 3.8 Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi Tegangan Menengah Kabupaten Sigi 2010-2030
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Gambar 3.7 Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi Tegangan Menengah Kabupaten
Sigi 2010-2030
(Sumber: Rumusan Tim Perencana, 2011)
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3.4.2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
Berdasarkan pada hasil perhitungan, peruntukan air terbesar di Kabupaten Sigi
diperuntukkan untuk kebutuhan irigasi yaitu sebesar 1.510.099,20 m3 per hari, dengan
perincian sebagai berikut. Berdasarkan kelas irigasinya, daerah irigasi Kabupaten Sigi
dibagi menjadi 3 kelas, yaitu irigasi sederhana (SD), irigasi semi teknis (ST), dan irigasi
teknis (T). Jumlah irigasi sederhana ada 4 buah dengan luas potensial mencapai
1.033 ha, dimana luas fungsionalnya mencapai 592 ha.

Irigasi semi teknis (ST)

sebanyak 2 buah dengan luas potensial mencapai 1.229 hektar sedangkan yang
telah berfungsi mencapai 700 ha. Untuk irigasi teknis sebanyak 9 buah dengan luas
irigasi potensial mencapai 15.178,22 ha dimana luas irigasi fungsional mencapai
10.001 hektar.
Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, maka perlu pengembangan sistem
jaringan irigasi baru, yaitu meningkatkan sistem jaringan setengah teknis menjadi
teknis dan sederhana menjadi setengah teknis secara bertahap dalam 20 tahun
mendatang. Dengan harapan akan terjadi peningkatan yang berarti terhadap
produktivitas pertanian dengan keberadaan prasarana pengairan yang memadai.
Pengembangan Daerah Irigasi yang diprioritaskan untuk menunjang produktivitas
pertanian di Kabupaten Sigi antara lain DI Tongoa (Sigi Biromaru) dan DI Sambo
(Dolo) dari ST menjadi Teknis. DI Ngatabaru (Sigi Biromaru), DI Rogo (Dolo) DI Bomba
dan Saluri (Marawola) dari irigasi sederhana menjadi ST atau jika terdapat sumber
pembiayaan yang memadai dapat dikembangkan menjadi irigasi teknis, tentu saja
hal ini harus dibarengi dengan pembangunan bendung baru sebagai intake untuk
suplesi masing-masing DI yang akan ditingkatkan. Wilayah lain yang produktivitas
pertanian tanaman sawahnya tinggi yang belum mendapatkan layanan sistem
irigasi seperti di Kecamatan Palolo, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Kulawi Selatan
juga perlu pengembangan sistem irigasi untuk menunjang pertanian yang ada di
masing-masing kecamatan tersebut.

3.4.3. Rencana Pengembangan Prasarana Pos dan Telekomunikasi
Telepon merupakan salah satu alat komunikasi yang penting dalam kehidupan,
namun nampaknya ketersediaan jaringan atau saluran telepon yang ada di
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Kabupaten Sigi secara umum masih kurang mencukupi. Penggunaan telepon
sebagai alat komunikasi di Kabupaten Sigi pun masih jarang, oleh karena itu
diperlukan kerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan telepon pada tahun-tahun
mendatang. Saluran atau jaringan telepon yang telah terpasang saat ini masih jauh
dari kata cukup jika dibandingkan dengan standar pemenuhan kebutuhan, namun
semakin berkembangnya telepon seluler saat ini dapat sedikit memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam komunikasi.
Kebutuhan jaringan telepon kabel di setiap kecamatan di Kabupaten Sigi
mengalami kekurangan yang cukup banyak. Tetapi kebutuhan sambungan telepon
sebagai alat komunikasi dapat sedikit tergantikan dengan maraknya telepon seluler,
namun pemenuhan kebutuhan telepon tetap dibutuhkan untuk dapat memenuhi
kebutuhan penduduk dalam berkomunikasi. Untuk memperkirakan kebutuhan
telepon domestik dihitung dengan asumsi:
1.

Rumah Tangga dengan Asumsi 1 Rumah Tangga terdiri dari 5 orang.

2.

Kebutuhan Rumah Tangga 20% dari jumlah Rumah Tangga.

3.

1 SST Telepon Umum melayani 5.000 penduduk.

4.

Kebutuhan telepon komersil dan fasilitas umum yaitu 20% dari jumlah
kebutuhan rumah tangga.

5.

Cadangan adalah 5% dari jumlah kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka jumlah kebutuhan telepon di Kabupaten Sigi
dapat dijabarkan sebagai berikut, kebutuhan pengembangan sambungan telepon
umum paling tinggi di Kecamatan Sigi Biromaru. Tinggi permintaan sambungan
telepon umum ini tidak terlepas dari keberadaan Sigi Biromaru sebagai pusat
pelayanan bagi Kabupaten Sigi. Sedangkan permintaan untuk sambungan rumah
tangga paling tinggi juga terdapat di Kecamatan Sigi Biromaru dengan kebutuhan
sebesar 2.117 sambungan rumah tangga, disusul Kecamatan Palolo dengan
kebutuhan sambungan sebesar 1.307 sambungan. Kecamatan dengan permintaan
sambungan paling rendah baik untuk sambungan telepon umum maupun
sambungan rumah tangga adalah Kecamatan Lindu. Tetapi terkait dengan
pengembangan kawasan Danau Lindu sebagai kawasan wisata alam, maka perlu
pengembangan lebih lanjut untuk penambahan telepon umum tidak sekedar
berdasarkan pada hasil perhitungan berbasis jumlah rumah tangga.
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Salah satu aspek perencanaan telekomunikasi yang perlu mendapat perhatian
dalam perencanaan tata ruang adalah alokasi ruang untuk penempatan menara
telekomunikasi

(BTS).

Ketentuan

pembangunan

menara

telekomunikasi

dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan telekomunikasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di samping kehandalan
cakupan frekuensi telekomunikasi dengan tujuan meminimalkan jumlah menara
telekomunikasi

yang

ada,

dengan

prioritas

mengarahkan

pada

penggunaan/dalam penggunaan/pengelolaannya maupun penggunaan ruang
kota, namun tetap menjamin kehandalan cakupan pemancaran, pengiriman
dan/atau penerimaan telekomunikasi. Pengaturan menara telekomunikasi perlu
diatur lebih lanjut dalam perencanaan yang lebih terinci dalam bentuk masterplan
menara bersama telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika tahun 2007.
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3.4.4. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Pengelolaan Sampah
3.4.4.1. RENCANA PRODUKSI SAMPAH
Sampah merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua wilayah di Indonesia
yang tidak akan pernah berhenti sepanjang kegiatan yang terjadi di dalam wilayah
tersebut berjalan. Meningkatnya jumlah penduduk dengan berbagai kegiatannya
akan berkorelasi dengan produksi sampah yang dihasilkan. Karena sifatnya yang
cenderung membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan keasrian lingkungan
permukiman,

maka

sampah

perlu

dikelola

sedemikian

rupa

sehingga

keberadaannya tidak mengganggu perwujudan visi pembangunan wilayah.
Dengan demikian sangat penting memperkirakan berapa volume timbulan sampah
yang akan terjadi sehingga dapat diperoleh hasil penanganan sampah yang sesuai
rencana.
Pada dasarnya sumber sampah tersebar di seluruh pelosok dimana manusia dan
kegiatannya berada. Untuk itu, sebagai tahap awal (sampai tahun 2015) perkiraan
volume sampah yang akan ditangani akan diupayakan sebesar 40% (dari total
timbulan), meningkat menjadi 60% pada 5 tahun kedua (sampai Tahun 2020), 70%
sampai tahun 2025, dan 80% sampai akhir periode perencanaan (Tahun 2030).
Untuk memperkirakan volume sampah di Kabupaten Sigi akan didasarkan pada
standar yang telah berlaku

atau hasil kajian/studi yang pernah dilakukan di

berbagai kota. Beberapa kriteria

penting yang akan dipertimbangkan untuk

memperkirakan volume sampah di Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut:
1.

Laju timbulan sampah ditetapkan 2,65 liter/orang/hari.

2.

Sampah non domestik dihitung 40% sampah domestik.

Berdasarkan assumsi dan kriteria di atas perkiraan volume sampah di Kabupaten Sigi
pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 839 m3/hari dan meningkat menjadi 1.041
m3/hari pada tahun 2030.
Sebagaimana halnya pelaksanaan pengelolaan sampah yang sudah berjalan di
berbagai wilayah di Indonesia umumnya, pemerintah mempunyai kewenangan
penanganan sampah mulai dari TPS sampai ke TPA. Sementara dari sistem
pewadahan sampai ke TPS dilakukan oleh Rukun Warga setempat. Mengacu pada
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konsep ini pada akhirnya beban pemerintah dalam penanganan sampah adalah
menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengumpulan, pengangkutan,
dan pembuangan. Sarana dan prasarana dimaksud meliputi kebutuhan TPS,
armada pengangkut (truk) dan TPA. Berdasarkan volume timbulan sampah yang
telah dihitung, maka sarana dan prasana yang dibutuhkan sesuai dengan skenario
awal, maka pada tahun 2010 dibutuhkan paling tidak 334 becak sampah, 55
kontainer sampah, dan 23 truk sampah (1 truk minimal 2 rit pengangkutan dan 1
kecamatan minimal dilayani 1 truk sampah). Jumlah ini akan meningkat seiring
dengan peningkatan produksi sampah.

3.4.4.2. ARAHAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH
Secara

umum

sesuai

dengan

arahan

pengembangan

fungsi

kawasan

sebagaimana diuraikan pada bagian awal yang membagi wilayah Kabupaten Sigi
menjadi dua tipe yaitu kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, maka arahan
pengelolaan sampah di Kabupaten Sigi juga harus mampu menunjang fungsi
kawasan tersebut. Pada kawasan perkotaan baik yang berfungsi sebagai kawasan
permukiman, perdagangan dan jasa serta pemerintahan, arahan pengelolaan
sampah pada kawasan ini adalah dengan sistem off site. Sistem ini perlu dilakukan
mengingat keterbatasan lahan pada kawasan perkotaan untuk mengubur sampah
yang diproduksi masyarakat. Selain itu dalam tuntutan pembangunan millenium
2015

menetapkan bahwa

kawasan perkotaan harus menggunakan sistem

pengelolaan sampah yang bersifat off site untuk menjaga kualitas lingkungan
perkotaan agar lebih baik lagi.
Untuk melayani wilayah perkotaan di Kabupaten Sigi (perkotaan Tinggede,
Mpanau, dan Bora) dibutuhkan prasarana dan sarana pengangkutan sampah yang
memadai. Penyediaan prasarana sampah di Kabupaten Sigi untuk pelayanan
kawasan perkotaan mutlak diperlukan, mengingat saat ini masih belum tersedia
sama sekali prasarana dan sarana pengangkutan sampah.
Tetapi hal terpenting dalam sistem pengelolaan sampah pada kawasan perkotaan
di Kabupaten Sigi adalah mengurangi volume timbulan sampah terutama sampah
anorganik. Pengurangan sampah anorganik harus merupakan kebijakan utama
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pemerintah Kabupaten Sigi dalam rangka pengelolaan sampah pada kawasan
perkotaan. Pengurangan produksi sampah yang sudah menjadi kebijakan nasional
dengan konsep 3R (reduce, reuse and recycle) juga harus terus disosialisasikan
kepada masyarakat Kabupaten Sigi dan diterapkan dalam sendi kehidupan
masyarakat sejak dini.
Sedangkan untuk kawasan perdesaan di Kabupaten Sigi arahan sistem pengolahan
sampah di Kabupaten Sigi diarahkan dengan sistem on site. Pertimbangan dasar
dalam memberikan arahan pengelolaan sampah di kawasan perdesaan ini adalah
terkait dengan ketersediaan lahan untuk mengubur dan mengolah sampah menjadi
barang yang memiliki nilai tambah dan ramah lingkungan. Pengembangan sistem
on site untuk pengolahan sampah organik akan mampu menciptakan sinergi
dengan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Sigi yang berbasis pada
pengembangan sektor pertanian.

3.4.4.3. ARAHAN LOKASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KABUPATEN SIGI
Sedangkan untuk pengolahan akhir diperlukan sebuah TPA di Kabupaten Sigi,
mengingat saat ini belum ada TPA maka perlu dilakukan pembangunan TPA di
Kabupaten Sigi. Pembangunan TPA sebaiknya dilakukan pada 5 tahun pertama
masa berlakunya RTRW, dengan asumsi pada 5 tahun pertama volume timbulan
masih dapat dikendalikan dengan menggunakan sistem on site. TPA yang ada
sebaiknya diarahkan pada lokasi yang jauh dari permukiman penduduk, bukan
merupakan lahan produktif, kedalaman muka air tanah yang dalam, jauh dari
tubuh air (danau ataupun sungai), dan mudah penjangkauannya oleh armada
pengangkutan sampah.
Secara terinci kriteria penentuan lokasi TPA sampah berdasarkan SNI 03-3241-1994
tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah dengan beberapa pertimbanganpertimbangan antara lain;
1.

TPA sampah tidak boleh berlokasi di (dekat) danau, sungai dan laut;

2.

Disusun berdasarkan 3 tahapan yaitu : pertama, Tahap regional yang
merupakan tahapan untuk menghasilkan peta yang berisi daerah atau tempat
dalam wilayah tersebut yang terbagi menjadi beberapa zona kelayakan.
Kedua, Tahap penyisih yang merupakan tahapan untuk menghasilkan satu
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atau dua lokasi terbaik di antara beberapa lokasi yang dipilih dari zona-zona
kelayakan pada tahap regional. Ketiga, Tahap penetapan yang merupakan
tahap penentuan lokasi terpilih oleh Instansi yang berwenang.
3.

Dalam hal suatu wilayah belum bisa memenuhi tahap regional, pemilihan
lokasi TPA Sampah ditentukan berdasarkan skema pemilihan lokasi TPA sampah
ini dengan kriteria pemilihan lokasi TPA sampah dibagi menjadi tiga bagian,
sebagai berikut:
A. Kriteria regional, yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan zona
layak atau tidak layak sebagai berikut:
1) kondisi geologi
a. tidak berlokasi di zona holocene fault
b. tidak boleh di zona bahaya geologi
2) kondisi hidrogeologi
a. tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dari 3 meter
b. tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10-6 cm/det
c. jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di
hilir aliran
d. dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut di
atas, maka harus diadakan masukan teknologi
3) kemiringan zona harus kurang dari 20%
4) jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000 meter untuk
penerbangan turbo jet dan harus lebih besar dari 1.500 meter untuk jenis
lain.
5) tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir
dengan periode ulang 25 tahun
B. Kriteria penyisih yaitu kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi TPA terbaik
yaitu teridiri dari kriteria regional ditambah dengan kriteria berikut:
1) iklim
a. hujan : intensitas hujan makin kecil dinilai makin baik
b. angin : arah angin dominan tidak menuju ke permukiman dinilai
makin baik
2) utilitas : tersedia lebih lengkap dinilai lebih baik
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3) lingkungan biologis
a. habitat : kurang bervariasi dinilai makin baik
b. daya dukung : kurang menunjang kehidupan flora dan fauna, dinilai
makin baik
4) ketersediaan tanah
a. produktifitas tanah : tidak produktif dinilai lebih tinggi
b. kapasitas dan umur : dapat menampung lahan lebih banyak dan
lebih lama dinilai lebih baik
c. ketersediaan tanah penutup : mempunyai tanah penutup yang
cukup, dinilai lebih baik
d. status tanah : makin bervariasi dinilai tidak baik.
5) demografi : kepadatan penduduk lebih rendah dinilai makin baik
6) batas administrasi : dalam batas administrasi dinilai semakin baik
7) kebisingan : semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik
8) bau : semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik
9) estetika : semakin tidak terlihat dari luar dinilai semakin baik
10) ekonomi : semakin kecil biaya satuan pengelolaan sampah (per
m3/ton) dinilai semakin baik
C. Produk yang dihasilkan sebagai berikut:
1) tahap regional yaitu peta dasar skala 1 : 25.000, yang berisi:
a. centroid sampah yang terletak di wilayah tersebut
b. kondisi hidrogeologi
c. badan-badan air
d. TPA sampah yang sudah ada
e. Pembagian zona-zona
i. zona 1 = zona tidak layak
ii. zona 2 = zona layak untuk TPA sampah kota
2) tahap penyisih yaitu rekomendasi lokasi TPA sampah kota dilengkapi:
a. peta posisi calon-calon lokasi yang potensial
b. peta detail dengan skala 1 : 25.000 dari sedikitnya 2 lokasi yang
terbaik
3) tahap penetapan yaitu keputusan penetapan lokasi TPA sampah kota
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Pemilihan lokasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek penataan ruang
sebagai berikut.
a. lokasi TPA sampah diharapkan berlawanan arah dengan arah
perkembangan daerah perkotaan (Urbanized Area)
b. lokasi TPA sampah harus berada di luar dari daerah perkotaan yang
didorong pengembangannya (Urban Promotion Area)
c. Diupayakan transportasi menuju TPA sampah tidak melalui jalan
utama menuju perkotaan/daerah padat.
Selain hal-hal tersebut di atas, perencanaan TPA sampah perkotaan perlu
memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
1.

Rencana pengembangan kota dan daerah, tata guna lahan serta rencana
pemanfaatan lahan bekas TPA.

2.

Kemampuan ekonomi pemerintah daerah setempat dan masyarakat, untuk
menentukan teknologi sarana dan prasarana TPA yang layak secara
ekonomis, teknis dan lingkungan.

3.

Kondisi fisik dan geologi seperti topografi, jenis tanah, kondisi badan air
sekitarnya,

pengaruh

pasang

surut,

angin

iklim,

curah

hujan,

untuk

menentukan metode pembuangan akhir sampah.
4.

Rencana pengembangan jaringan jalan yang ada, untuk menentukan
rencana jalan masuk TPA.

5.

Rencana

TPA

di

daerah

lereng

agar

memperhitungkan

masalah

kemungkinan terjadinya longsor.
6.

Tersedianya biaya operasi dan pemeliharaan TPA.

7.

Sampah yang dibuang ke TPA harus telah melalui pengurangan volume
sampah sedekat mungkin dengan sumbernya.

8.

Sampah yang dibuang di lokasi TPA adalah hanya sampah perkotaan yang
bukan berasal dari industri, rumah sakit yang mengandung B3.

9.

Kota-kota

yang

sulit

mendapatkan

lahan

TPA di

wilayahnya,

perlu

melaksanakan model TPA regional serta perlu adanya institusi pengelola
kebersihan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan TPA tersebut secara
memadai.
10.

Aksesibilitas jalan menuju TPA sampah harus tersedia guna memudahkan
kendaraan pengangkut membuang limbah/sampah sampai di tempatnya,
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kebutuhan lahan yang relatif cukup luas disesuaikan dengan konsep
pengelolaan TPA sampah misalnya Buffer zone untuk menghindari dampak
dari bau, kebisingan, lalat dan vektor penyakit dengan ditanami pohon
pelindung dengan ketebalan berkisar antara 20 m sampai dengan 50 m dari
batas luar daerah operasional TPA yang didukung dengan penanaman jenis
pohon yang cepat tumbuh dalam waktu 1 tahun mencapai 4 m, dan tidak
mudah patah akibat pengaruh angin misalnya sengon, mahoni, tanjung, dan
lain-lain dengan kerapatan/jarak antar pohon 2 m. Selain itu ditetapkan pula
Free Zone yang merupakan zona bebas dimana kemungkinan masih
dipengaruhi leachate, sehingga harus merupakan Ruang Terbuka Hijau dan
apabila dimanfaatkan disarankan bukan merupakan tanaman pangan,
dengan ketebalan 50 sampai dengan 80 m dari batas luar buffer zone,
sehingga

TPA

sampah

dapat

difungsikan

secara

terpadu

dengan

pengelolaannya.
Sistem pengolahan limbah organik dan non organik dilakukan secara terpisah
agar setiap dampak/implikasi limbah dapat disortir sesuai dengan sifat dan
jenisnya sehingga dapat diketahui limbah yang mengandung B3 (Bahan
Beracun dan Berbahaya) disertai penanganannya, pengolahan limbah juga
harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan seperti air buangan dari
limbah organik, materi limbah padat yang tidak dapat diolah atau didaur
ulang

sehingga

perlu

penanganan

pemusnahan,

pemisahan

limbah

padatpun harus sesuai dengan sifat dan jenis limbah tersebut.
Pendekatan pengelolaan sampah yang berasal dari limbah organik dengan
cara diproses menjadi pupuk atau kompos, merupakan pendekatan yang
perlu pula menjadi alternatif pilihan pengelolaan limbah, karena dapat
memberikan nilai tambah baik secara ekologis, psikologis dan ekonomis.
Oleh karenanya pula dengan mengacu pada PP 16 tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang di dalamnya mengatur
masalah persampahan (bagian ketiga pasal 19-22), bahwa penanganan sampah
yang memadai perlu dilakukan untuk perlindungan air baku air minum dan secara
tegas dinyatakan bahwa TPA sampah wajib dilengkapi dengan zona penyangga
dan metoda pembuangan akhirnya dilakukan secara sanitary landfill untuk kota
besar dan metropolitan, dan controlled landfill untuk kota kecil dan sedang. Selain
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itu perlu pula dilakukan pemantauan kualitas hasil pengolahan leachate secara
berkala.
Perhatian terhadap kelestarian lingkungan melalui penanganan dan pengelolaan
TPA sampah yang baik menjadi hal penting, TPA sampah yang didesain sesuai
dengan ketentuan dapat difungsikan pula menjadi kawasan hijau sehingga sejalan
dengan kebijakan penataan ruang yang menerapkan ketentuan bahwa setiap
wilayah/kawasan menyediakan RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah/ kawasan
tersebut. RTH yang tersedia bukan hanya mengandung nilai-nilai estetika tetapi juga
mengandung nilai psikologis bagi masyarakat.
Berdasarkan pada kriteria tersebut, dengan menggunakan perangkat lunak SIG
dengan pendekatan tumpang susun aritmetik, dapat diestimasikan indikasi lokasi
potensial untuk pembangunan TPA di Kabupaten Sigi. Alternatif lain dalam rangka
pengolahan akhir sampah di Kabupaten Sigi adalah dengan memanfaatkan TPA di
Kota Palu, melalui kerjasama regional pengelolaan sampah. Pertimbangan ini
didasari

keterbatasan

lahan

di

Kabupaten

Sigi,

serta

efisiensi

anggaran

pembangunan TPA yang sangat mahal. Tetapi hal ini perlu mendapat kajian yang
lebih mendalam dan tidak mungkin tercakup dalam dokumen RTRW ini.
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Gambar 3.9 Peta Rencana Sistem Persampahan
dan Arahan Lokasi TPA di Kabupaten Sigi
Gambar 3.9
(Sumber: Rumusan Tim Perencana, 2011)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

112

BUKU RENCANA

3.4.5. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air
3.4.5.1

KEBUTUHAN AIR BERSIH

Perhitungan prakiraan air bersih dihitung dengan menggunakan acuan yang ada
yang sudah ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta
Karya. Adapun standar kebutuhan air bersih yang menjadi pedoman estimasi
kebutuhan di Kabupaten Sigi, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.5 Standar Kebutuhan Air Bersih berdasarkan Standar Minimal Layanan Air
Bersih
Konsumen

Standar Kebutuhan

1. Pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA dan PT)

15 -20 Ltr/Siswa/Hari

2. Peribadatan

1.000 Liter/Ha/hari

3. Rumah Sakit

400 litr/Bed

4. Puskesmas

1-2 m3/hari

5. Perkantoran

0,01 liter/detik/Ha

6. Hotel

400 – 1000 liter/hari

7. Industri

0,5 – 1 liter/ha/hari

8. Militer

10 m3/ha/hari

Rumah tangga/kawasan perkotaan

Standar Kebutuhan

1. Kota besar

100 – 193 ltr/hari/org

2. Kota sedang

130 liter/hari/org

3. Kota kecil & kawasan kampong

100 ltr/hari/org

Sumber : Ditjen Cipta Karya, 2004

Kabupaten Sigi sebagai daerah otonom baru dengan jumlah penduduk kurang dari
300.000 jiwa dapat dikategorikan sebagai kota kecil.

3.4.5.2

RENCANA SISTEM JARINGAN

Pengembangan sistem jaringan perpipaan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan
air bersih pada kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan yang memiliki
keterbatasan sumber air tanah dangkal. Pengembangan sistem air bersih perpipaan
sangat mendesak untuk dibangun mengingat kondisi dan keterbatasan sistem
jaringan yang ada di satu sisi terdapat tuntutan global untuk meningkatkan akses
masyarakat terhadap air bersih minimal 50% dari kondisi pelayanan awal terutama
pada kawasan perkotaan di Kabupaten Sigi yang meliputi desa-desa pada
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Kawasan perkotaan Tinggede, desa-desa pada Kawasan Perkotaan Mpanau dan
desa-desa pada Kawasan Perkotaan Bora, serta pada desa-desa yang menjadi
Ibukota Kecamatan (Pusat Penyebaran Kecamatan) di Kabupaten Sigi. Gambaran
selengkapnya mengenai arahan sistem jaringan air bersih perpipaan di Kabupaten
Sigi dapat dilihat pada Tabel 3.14 dan gambar 3.11 berikut.
Tabel 3.6 Arahan Sistem Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Sigi
No.

Kawasan Perkotaan

Desa

Sistem Pelayanan

1.

Tinggede

Binanga, Tinggede

Perpipaan

2.

Mpanau

Mpanau, Kalukubula, Jonoge,
Lolu

Perpipaan

3.

Bora

Bora, Maranata

Perpipaan

4.

Palolo

Makmur

Perpipaan

5.

Bolapapu

Bolapapu

Perpipaan

6.

IKK Marawola Barat

Dombu

Perpipaan

7.

IKK Dolo

Kota Rindau

Perpipaan

8.

IKK Dolo Barat

Kaleke

9.

IKK Tanambulava

Sibalaya Utara

Perpipaan

10.

IKK Kinovaro

Porame

Perpipaan

11.

IKK Dolo Selatan

Bulubete

Perpipaan

12.

IKK Gumbasa

Pakuli

Perpipaan

13.

IKK Lindu

Tomado

Perpipaan

14.

IKK Nokilalaki

Kamarora A

Perpipaan

15.

IKK Kulawi Selatan

Lawua

Perpipaan

16.

IKK Pipikoro

Peana

Perpipaan

Sumber: Rumusan Tim Perencana, 2011

Sedangkan

untuk pelayanan

air

bersih pada

kawasan

perdesaan

dapat

menggunakan sistem hidran umum, mengingat investasi yang sangat mahal
apabila

menggunakan

sistem

perpipaan.

Sistem

hidran

umum

ini

dapat

diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat atau yang
saat ini dikenal dengan PAMSIMAS.
Untuk mendukung pengembangan pelayanan air bersih perpipaan maka perlu
dibangun beberapa instalasi air pengolahan air bersih di Kabupaten Sigi yang
mampu memasok kebutuhan air bersih pada kawasan perkotaan. Kebutuhan debit
minimal untuk pelayanan air bersih sistem perpipaan di Kabupaten Sigi adalah
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sebesar 519 liter per detik untuk pelayanan seluruh wilayah atau sebesar 209 liter per
detik untuk pelayanan pada kawasan perkotaan di Kabupaten Sigi.
Potensi sumber air baku yang dapat dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan
air bersih rumah tangga dan perkotaan di Kabupaten Sigi dapat memanfaatkan
potensi air dari Sungai Gumbasa, Danau Lindu, dan Sungai Lariang yang memiliki
debit yang sangat mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat
di Kabupaten Sigi. Untuk mengetahui secara pasti potensi debit yang dapat
digunakan sebagai sumber air baku di masing-masing sumber air permukaan perlu
dilakukan kajian potensi debit air di Kabupaten Sigi. Hal ini penting mengingat
potensi sumber air permukaan di Kabupaten Sigi tidak hanya digunakan untuk
Kabupaten Sigi tetapi juga kabupaten lain di sekitarnya.
Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih terinci tentang sistem air bersih di
Kabupaten Sigi maka perlu dilakukan penyusunan masterplan sistem air bersih
Kabupaten Sigi yang akan membahas secara mendalam potensi air baku, potensi
lokasi untuk pembangunan IPA, perencanaan sistem jaringan, dan lain sebagainya.
Studi masterplan penyediaan air bersih sangat penting untuk dilakukan mengingat
air

bersih

merupakan

kebutuhan

vital

manusia

dan

merupakan

tuntutan

pembangunan millenium 2015. Selain itu diharapkan dengan studi ini akan dihasilkan
pola pemanfaatan sumber air baku yang berimbang antara kebutuhan untuk
penduduk perkotaan dan juga untuk mendukung pengembangan pertanian di
Kabupaten Sigi.
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Gambar 3.11 Rencana Sistem Layanan Air Bersih Kabupaten Sigi 2010-2030
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Sumber: Lampiran UU No 27 Tahun 2008, diperbaharui dengan Citra Alos, 2009; Batas Desa Menggunakan Peta Kecamatan; Rumusan Tim Perencana, 2009

Gambar 3.10 Peta Rencana Sistem
Layanan
Air Bersih Kabupaten Sigi 2010-2030
Gambar
3.10
(Sumber: Rumusan Tim Perencana, 2009)
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3.4.6. Rencana Pengembangan Sistem Drainase
Dalam rangka mengurangi genangan yang ada di Kabupaten Sigi, tindakan jangka
pendek yang harus dilakukan adalah perbaikan saluran drainase yang ada pada
kawasan

permukiman

pembuangan

air

yang

hujan

mengalami

pada

genangan.

kawasan

Pembangunan

permukiman

untuk

saluran

membantu

mempercepat aliran air hujan ke saluran pembuang utama serta pembangunan
tanggul sungai pada kawasan yang rentan banjir. Selain itu pembangunan saluran
drainase jalan juga sangat mendesak untuk dibangun, mengingat hampir setiap
jalan yang ada belum memiliki saluran drainase jalan yang memadai. Selain
tindakan perbaikan terhadap saluran-saluran drainase yang ada, tindakan strategis
penanganan drainase di Kabupaten Sigi adalah dengan cara mengurangi debit
limpasan yang ada, dengan konsep pemanenan air hujan, baik dengan
menggunakan sistem resapan maupun sistem tampungan. Mekanisme pemanenan
air hujan secara skematis dapat dilihat pada gambar 3.12 dan 3.13.
Selain dengan menggunakan metode sumur resapan salah satu upaya dalam
rangka mengendalikan debit limpasan adalah dengan menggunakan teknologi Bio
Retention (Gambar 3.14) yang dapat diterapkan pada kawasan perkantoran,
permukiman, jalan dan sebagainya. Lokasi bio retention ini dapat dimanfaatkan
sebagai taman dan ruang terbuka hijau. Metode ini selain dapat mengurangi debit
limpasan air hujan, juga dapat digunakan untuk mengurangi peningkatan suhu
udara pada kawasan perkotaan yang padat, sehingga cocok diterapkan pada
kawasan perkotaan di Kabupaten Sigi yang dapat digabungkan dalam konsep
taman parkir pada kawasan pusat perdagangan dan pemerintahan..Pembahasan
dalam dokumen RTRW ini adalah dalam tataran indikatif, kebutuhan riil akan sistem
drainase yang ideal untuk Kabupaten Sigi perlu dilakukan kajian secara mendalam
melalui Studi Rencana Induk Sistem Drainase Kabupaten Sigi.
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Gambar 3.11 Contoh Fasilitas Pemanenan Air Hujan di Kawasan
Permukiman
Pada 3.11
Kawasan Hulu
Gambar
Sumber: Suripin, 2004
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Gambar 3.12 Mekanisme Pemanenan Air Hujan
Sumber: Suripin, 2004
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Gambar 3.13 Metode Bio Retention Untuk Pengelolaan Limpasan Air Hujan Pada Kawasan
Perkotaan
Sumber: Low Impact Development, 2007
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Gambar 3.15 Rencana Penanganan Drainase Kabupaten Sigi 2010-2030
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Sumber: Lampiran UU No 27 Tahun 2008, diperbaharui dengan Citra Alos, 2009; Batas Desa Menggunakan Peta Kecamatan; Rumusan Tim Perencana, 2009

Gambar 3.14 Peta Rencana Penanganan Sistem Drainase Kabupaten Sigi 2010-2030
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3.4.6.1. SISTEM PRASARANA SANITASI KABUPATEN
3.4.6.1.1 RENCANA PRODUKSI LIMBAH
1. Rencana Produksi Limbah Rumah Tangga
Pada dasarnya air limbah terdiri dari 2 bentuk yaitu air kotor (Grey Water) dan
limbah manusia (Black Water). Grey Water yaitu limbah manusia dalam bentuk
cairan yang dihasilkan dari sisa kegiatan pemakaian air domestik, seperti air bekas
mandi, mencuci dan sebagainya. Sedangkan Black Water yaitu buangan limbah
padat yang berasal dari kotoran manusia. Perkiraan volume air limbah grey water
dihitung sebesar 80% dari pemakaian air bersih. Sedangkan air limbah yang berupa
lumpur tinja (Black Water) dengan asumsi tiap orang menghasilkan 40 liter dalam
setahunnya. Selengkapnya rencana produksi limbah rumah tangga di Kabupaten
Sigi dapat dilihat pada Tabel 3.15.
Tabel 3.7 Rencana Produksi Limbah Rumah Tangga di Kabupaten Sigi Hingga Tahun
2030
No.

Kecamatan

Produksi Limbah (liter/hari)
Grey Water

Black Water

1.

Pipikoro

561.528,00

854,68

2.

Kulawi Selatan

580.680,00

883,73

3.

Kulawi

984.960,00

1.499,18

4.

Lindu

295.704,00

449,97

5.

Nokilalaki

462.600,00

704,00

6.

Gumbasa

941.760,00

1.433,32

7.

Dolo Selatan

1.101.816,00

1.676,93

8.

Tanambulava

593.784,00

903,67

9.

Dolo Barat

962.784,00

1.465,42

10.

Marawola Barat

792.504,00

1.206,14

11.

Marawola

1.564.848,00

2.381,81

12.

Kinovaro

715.320,00

1.088,77

13.

Dolo

1.449.864,00

2.206,79

14.

Sigi Biromaru

2.989.152,00

4.549,70

15.

Palolo

1.846.512,00

2.810,41

Jumlah

15.843.816,00

24.114,52

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2011
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Produksi terbesar limbah rumah tangga di Kabupaten Sigi terdapat di Kecamatan
Sigi Biromaru dengan total produksi mendekatan 3 juta liter per hari untuk limbah
rumah tangga.
2. Potensi Produksi Limbah Peternakan
Potensi produksi limbah dari peternakan di Kabupaten Sigi sangat tinggi mengingat
besarnya jumlah populasi ternak di masing-masing kecamatan. Apabila potensi
produksi ini tidak dikelola dengan baik hampir dipastikan akan memberikan dampak
negatif terhadap lingkungan. Potensi produksi limbah peternakan diasumsikan
sebesar 2 kg/hewan ternak besar per hari, sehingga dengan asumsi tersebut, maka
prakiraan produksi limbah peternakan di Kabupaten Sigi adalah sebesar 256 ton per
hari, dengan perincian per kecamatan sebagai berikut:
Tabel 3.8 Produksi Limbah Ternak Besar di Kabupaten Sigi (kg/hari)
No.

Kecamatan

1.

Pipikoro

2.

Kulawi Selatan

3.

Kulawi

4.

Jumlah Ternak Besar

Produksi Limbah

1.225,00

6.125,00

-

-

5.731,00

28.655,00

Lindu

-

-

5.

Nokilalaki

-

-

6.

Gumbasa

-

-

7.

Dolo Selatan

4.921,00

24.605,00

8.

Tanambulava

-

-

9.

Dolo Barat

-

-

10.

Marawola Barat

-

-

11.

Marawola

16.103,00

80.515,00

12.

Kinovaro

-

-

13.

Dolo

-

-

14.

Sigi Biromaru

16.264,00

81.320,00

15.

Palolo

6.887,00

34.435,00

Jumlah

51.131,00

255.655,00

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2011

Besarnya

produksi

limbah

kotoran

ternak

yang

ada

sebenarnya

dapat

dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan wilayah perdesaan secara
terpadu karena dapat dimanfaatkan untuk produksi kompos, energi dan pestisida
organik, tetapi hal ini membutuhkan penelitian yang lebih mendalam untuk
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

123

BUKU RENCANA

mengetahui neraca produksi limbah peternakan hewan besar di Kabupaten Sigi
secara lebih pasti.
Pemanfaatan kotoran hewan sebagai sumber energi telah mampu memberikan
kontribusi berupa penghematan sebesar 2 liter minyak tanah per hari per peternak
yang memiliki minimal 4 ekor sapi atau setara dengan penghematan sebesar Rp
240.000/bulan per peternak. Sedangkan pemanfaatan sisa pengolahan untuk
reaktor energi dihasilkan pupuk organik sebesar 400 kg/bulan atau setara dengan
Rp 200.000/bulan (http://www.antara.co.id/view/?i=1230812702&c=ART&s=, diakses
2 November 2009). Dengan demikian pemanfatan dan pengelolaan limbah ternak
sedikit banyak akan membantu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
perdesaan dan kondisi ini sangat relevan apabila diterapkan dalam rangka
pengeangan wilayah Kabupaten Sigi di masa mendatang.

3.4.6.1.2 RENCANA PENANGANAN LIMBAH
Pada dasarnya penanganan air limbah dapat dilakukan melalui dua teknologi
pembuangan, yaitu sistem setempat (onsite system) dan sistem terpusat (offsite
system). Sistem setempat yaitu bentuk pembuangan air limbah yang diakhiri dengan
pengolahan ditempat melalui penguraian oleh bakteri an-aerob. Sedangkan sistem
terpusat yaitu bentuk pembuangan air limbah menggunakan perpipaan untuk
menampung kemudian dialirkan ke suatu tempat pengolahan air limbah. Teknologi
pengolahan sistem setempat biasanya menggunakan tangki septik disertai bidang
resapan. Sedangkan untuk sistem terpusat menggunakan instalasi pengolah air
limbah (IPAL) yang ditempatkan pada suatu lokasi tertentu dengan lahan yang luas.
Penerapan teknologi pembuangan air limbah dapat dilakukan melalui pendekatan
2 parameter penting yaitu kepadatan penduduk dan suplay air bersih (Petunjuk
Teknis Ditjen Cipta Karya, Program UNDP INS/84/505). Kepadatan penduduk akan
menentukan besarnya beban pencemaran akibat limbah yang dihasilkannya.
Sedangkan suplay air bersih berpengaruh besar terhadap optimasi pengaliran air
limbah terutama dalam sistem perpipaan. Berdasarkan petunjuk teknis tersebut,
maka

penerapan

teknologi

pembuangan

air

limbah

dapat

disimulasikan

berdasarkan tabel 3.17 di bawah ini.
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Tabel 3.9 Standar Sistem Pelayanan Air Limbah
Kepadatan (Jiwa/Ha)

Rendah
< 60

Sedang
60 - 150

Tinggi
150 - 300

Sangat Tinggi
> 300

Rendah
< 30

Onsite
System

Onsite
System

Onsite
System

Offsite
System

Sedang
30 - 60

Onsite
System

Onsite
System

Offsite
System

Offsite
System

Tinggi
> 60

Onsite
System

Offsite
System

Offsite
System

Offsite
System

TP Air Bersih (%)

Sumber: Dirjen Cipta Karya, Program UNDP INS/84/505

Dengan mengacu pada matriks tersebut, maka seluruh wilayah pelayanan di
Kabupaten Sigi direncanakan akan dilayani sistem setempat, mengingat bahwa
rencana kepadatan penduduk di Kabupaten Sigi adalah kepadatan penduduk
yang rendah maka pilihan sistem setempat ini merupakan pilihan yang paling murah
dan ramah lingkungan, tetapi tentu saja masyarakat harus mendapatkan
pencerahan dari pemerintah tentang teknologi pengolahan limbah tepat guna
sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Pengelolaan air limbah dengan onsite system dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu
menggunakan tangki septik dan cubluk. Lumpur tinja matang yang berasal dari
tangki septik kemudian disedot menggunakan jasa truk sedot tinja untuk kemudian
dibuang dan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sedangkan pada
cubluk ketika sudah penuh tidak dilakukan penyedotan, tetapi dibiarkan dalam
waktu tertentu sampai lumpur

tinja

matang sambil

menggunakan cubluk

cadangan.
Dengan

demikian,

untuk

penggunaan

tangki

septik

diperlukan

dukungan

aksesibilitas jalan untuk dapat masuknya layanan truk penyedot tinja sedangkan
untuk cubluk tidak memerlukan keharusan aksisibilitas jalan yang yang tinggi. Untuk
itu, penggunaan tangki septik akan direncanakan berada di wilayah dengan
aksesibilitas tinggi setingkat jalan lokal. Sedangkan untuk penggunaan cubluk
direncanakan

ditempatkan

di

wilayah

dengan

aksesbilitas

setingkat

jalan

lingkungan.
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Biasanya penerapan teknologi pembuangan dengan sistem setempat seperti septik
tank

akan

dibebankan

kepada

masyarakat.

Pembangunan

tangki

septik

membutuhkan lahan yang cukup serta memenuhi kaidah teknis yang ramah
lingkungan sehingga tidak mencemari air tanah. Supaya kinerja tangki septik
tersebut optimal dan ramah lingkungan, maka idealnya outlet dari tangki septik
ditampung dulu dalam bidang resapan sebelum menuju saluran pembuang
(Gambar 3.15).

Kloset

Muka
Tanah

Pipa

Resapan
Tangki
Septik

Saluran
Pembuangan

Gambar 3.15 Penampang
Melintang
Gambar
3.15 Skema Sistem Onsite
(Sumber: Petunjuk Praktis Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana PLP dan Prasarana & Sarana
Penunjang Perekonomian Desa, Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, 2004)

Tentunya pembuatan septik tank dengan bidang resapannya membutuhkan lahan.
Untuk mengantisipasi keterbatasan lahan pada kawasan perkotaan, diusulkan
dikembangkan pembuatan septik tank komunal dengan kapasitas pelayanan untuk
10 - 20 warga atau 2 - 4 KK.

3.4.7. Rencana Pengembangan Fasilitas Umum
Untuk melihat kebutuhan dalam 20 tahun mendatang, selain dengan pendekatan
penduduk ambang, juga digunakan pendekatan pemerataan layanan fasilitas
umum, sehingga meskipun dari sisi jumlah penduduk belum memenuhi tetap
disediakan fasilitas umum, kecuali untuk fasilitas umum yang memang dirancang
untuk skala pelayanan kabupaten, pertimbangan penduduk ambang dijadikan
patokan dalam perhitungan kebutuhan fasilitas layanan umum.
1. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
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Berdasarkan pada hasil perhitungan prakiraan kebutuhan fasilitas pendidikan di
Kabupaten Sigi per kecamatan, terlihat bahwa hampir di seluruh kecamatan
membutuhkan penambahan fasilitas pendidikan baik pendidikan usia dini,
pendidikan dasar khususnya SMP maupun pendidikan menengah SMA/SMK. Dalam
pengembangan Kabupaten Sigi ke depan, minimal pelayanan SMP dan SMA ada di
masing-masing kecamatan untuk memudahkan akses penduduk akan layanan
pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sigi.
Melihat pada data kinerja pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Sigi, terlihat
bahwa kinerja pelayanan yang masih buruk adalah kinerja pelayanan pendidikan
usia dini dan pendidikan menengah dengan indeks layanan masih di bawah 1.
Sedangkan pendidikan dasar kinerja pelayanannya sudah bagus dengan nilai
indeks layanan > 1. Wilayah kecamatan yang membutuhkan penambahan fasilitas
pendidikan usia dini yang paling banyak adalah Kecamatan Marawola Barat,
Kecamatan Lindu, dan Kecamatan Kinovaro. Sedangkan untuk pendidikan
menengah kebutuhan paling mendesak adalah pembangunan sekolah menengah
kejuruan khususnya pertanian (sesuai masukan dari tokoh masyarakat di masingmasing kecamatan). Kebutuhan sekolah menengah atas/kejuruan mendesak untuk
segera dibangun pada hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sigi, kecuali
Kecamatan Dolo. Secara

keseluruhan penambahan fasilitas

pendidikan di

Kabupaten Sigi pada tahun 2030 adalah sebagai berikut.
1.

TK membutuhkan tambahan 214 unit sekolah baru.

2.

SD tidak membutuhkan penambahan unit sekolah baru.

3.

SMP membutuhkan penambahan 24 unit sekolah baru disebar secara merata
di seluruh kecamatan di Kabupaten Sigi.

4.

SMA/SMK membutuhkan tambahan 38 unit sekolah baru.

3. Fasilitas Kesehatan
Sebagai sarana kebutuhan dasar penduduk keberadaan fasilitas kesehatan di
Kabupaten Sigi masih sangat minim, keberadaan puskesmas belum tersebar
secara merata (lihat bab 3 buku fakta dan analisa). Terdapat lima kecamatan
yang belum memiliki fasilitas kesehatan berupa puskesmas yaitu Kecamatan
Lindu, Nokilalaki, Marawola Barat, Dolo Barat, dan Gumbasa. Di satu sisi terdapat
kecamatan yang memiliki lebih dari 1 puskesmas yaitu Kecamatan Marawola,
kondisi ini tidak terlepas dari proses pemekaran wilayah Kecamatan di
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Kabupaten Donggala (dulunya) sehingga distribusi fasilitas kesehatan pada
wilayah kecamatan yang baru terbentuk menjadi tidak merata.
Berdasarkan hasil perhitungan terlihat bahwa kebutuhan fasilitas kesehatan untuk
puskesmas terlihat sudah mencukupi, hanya saja karena faktor distribusi yang belum
merata sehingga membutuhkan penambahan 5 unit yang akan dibangun di lima
kecamatan yang belum memiliki puskesmas.
3. Fasilitas Peribadatan
Kebutuhan fasilitas peribadatan sudah dapat terlayani dengan keberadaan fasilitas
yang ada. Keberadaan masjid dan gereja (Protestan dan Katolik) sudah sangat
mencukupi dan jumlahnya jauh di atas kebutuhan minimal untuk pelayanan
peribadatan di Kabupaten Sigi.
4. Fasilitas Perdagangan dan Jasa
Sektor perdagangan sebagai bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi
dikembangkan untuk mendistribusikan dan menampung hasil alam dan produksi
pertanian di Kabupaten Sigi. Di samping itu berfungsi sebagai penyaluran barang
dalam bentuk grosir dan eceran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pengembangan sarana perdagangan dalam skala pelayanan lokal dan regional
mencakup pasar, pertokoan dan pusat perbelanjaan.
a.

Pasar Tradisional (Pasar Desa)
Jumlah penduduk pendukung minimal untuk sarana ini adalah 250 jiwa, luas
lahan yang dibutuhkan 200 m2. Kriteria lokasi pengembangan dialokasikan
pada pusat permukiman sehingga mampu melayani kebutuhan barang
ekonomi sehari-hari.

b.

Pertokoan
Pengembangan fasilitas perdagangan berupa pertokoan didukung oleh
jumlah penduduk pendukung minimal 2.500 jiwa dengan kebutuhan luas lahan
2.400 m2. Kriteria pengembangan dialokasikan pada pusat permukiman, yang
terletak berdekatan dengan jalan utama sehingga mudah dijangkau.

c.

Pasar Induk
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Pengembangan pasar induk dialokasikan pada ibukota kabupaten melayani
kebutuhan skala wilayah/lokal Jumlah penduduk pendukung minimal 30.000
jiwa dan luas lahan yang dibutuhkan 27.000 m2.
Berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2000, proyeksi kebutuhan
sarana perdagangan di Kabupaten Sigi berupa pasar desa, pertokoan, dan pasar
induk adalah sebagai berikut.
Tabel 3.10 Kebutuhan Fasilitas Perdagangan Kabupaten Sigi 2010-2030
Kebutuhan
Jenis
Jumlah
No.
Fasilitas
2007
2010
2015
2020
2025
2030
1.

Pasar Desa

35

151

151

151

151

151

2.

Pertokoan

244

90

96

101

107

112

3.

Pasar Induk

0

8

8

8

9

9

Sumber: Perhitungan Tim Penyusun, 2011

Mengingat bahwa kondisi fasilitas perdagangan terutama pasar desa hanya
beroperasi pada waktu tertentu (mingguan) dan kondisi bangunan pasar yang
masih sangat sederhana yaitu menggunakan, maka prioritas utama dalam rangka
penyediaan fasilitas perdagangan di Kabupaten Sigi adalah menambah jumlah
pasar desa, sehingga tiap desa memiliki fasilitas jual beli yang memadai.
Sedangkan untuk fasilitas pertokoan jumlahnya sudah sangat memadai. Konsentrasi
kegiatan perdanganan (ruko) terdapat di Kecamatan Sigi Biromaru khususnya desa
Kalukubula, sehingga dalam pengembangannya nanti desa ini dapat diprioritaskan
untuk pengembangan pusat perdagangan modern di Kabupaten Sigi.
Saat ini Kabupaten Sigi masih belum memiliki sarana perdagangan berupa pasar
induk. Pemenuhan kebutuhan barang kebutuhan sehari-hari masih sepenuhnya
dilayani oleh Kota Palu, sehingga efek pengganda dari kegiatan perdagangan
sangat kecil dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sigi. Untuk itu dalam rangka
pengembangan Kabupaten Sigi di masa mendatang, kebutuhan pengembangan
pasar induk perlu dikembangkan sebagai pusat perdagangan skala regional.
Harapannya dengan pembangunan pasar induk di Kabupaten Sigi maka
pemasaran produk pertanian kabupaten yang nilainya sangat besar dapat
memberikan kontribusi dalam pembentukan pendapatan asli daerah Kabupaten
Sigi.
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BAB 4. RENCANA POLA RUANG WILAYAH
KABUPATEN
Rencana Pola Ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang menggambarkan letak dan luasan dari
kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Aspek-aspek yang dipertimbangkan
adalah fungsi lingkungan, estetika lingkungan, kuantitas dan kualitas ruang, pola
dan struktur tata ruang, lokasi pemanfaatan sumber alam, dan sumberdaya
manusia untuk kegiatan pembangunan, integritas dan keamanan wilayah. Pola
ruang didapatkan dengan melakukan delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan
sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya, sehingga didapatkan
kategori kawasan budidaya dan kawasan lindung. Secara umum, pembagian
kategori kawasan ini dilakukan agar terwujud keseimbangan antara fungsi ekonomi
dan lingkungan.
Pola ruang sendiri dibagi menjadi 2 (dua) macam pengelompokkan, yaitu Kawasan
Non Budidaya dan Kawasan Budidaya. Kawasan Non Budidaya atau yang lebih
dikenal sebagai Kawasan Lindung merupakan wilayah kendala dan wilayah limitasi
dalam pemanfaatan ruang. Kawasan Lindung ini kemudian digolongkan lagi
menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan pada Permen PU No 16/PRT/M/2009
Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis
merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung
yang memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di
wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan
peraturan

perundang-undangan

pengelolaannya

merupakan

kewenangan

pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas:
a)

kawasan hutan lindung;

b)

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya,
meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
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c)

kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan
sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta
kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya;

d)

kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan
suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka
margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut,
kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut,
taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan
cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

e)

kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor,
kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;

f)

kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan
rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap air tanah; dan

g)

kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan
perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang,
dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Terkait dengan Kabupaten Sigi pola ruang kawasan lindung terdiri atas hutan
lindung, kawasan resapan air, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana alam
(banjir dan longsor), kawasan rawan bencana geologi (zona patahan).
Sementara itu untuk kawasan budidaya didefinisikan sebagai kawasan yang
ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan yang
terdiri dari:
a)

kawasan

peruntukan

hutan

produksi,

yang

dirinci

meliputi

kawasan

peruntukan: hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi
yang dapat dikonversi;
b)

kawasan hutan rakyat;

c)

kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan:
pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;
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d)

kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis komoditas
perkebunan yang ada di wilayah kabupaten;

e)

kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan:
perikanan tangkap, budi daya perikanan, dan pengolahan ikan;

f)

kawasan

peruntukan

pertambangan,

yang

dirinci

meliputi

kawasan

peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, serta air
tanah di kawasan pertambangan;
g)

kawasan peruntukan industri, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: industri
besar, industri sedang, dan industri rumah tangga;

h)

kawasan peruntukan pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan:
pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;

i)

kawasan peruntukan permukiman, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan:
permukiman perkotaan dan peruntukan permukiman perdesaan. sebagai
kawasan budi daya maka permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan
fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi,
misalnya di pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan sebagainya;
dan

j)

kawasan peruntukan lainnya.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sigi adalah rencana distribusi peruntukan
ruang wilayah Kabupaten Sigi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung
dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten
Sigi yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sigi
hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang (Permen No 16/PRT/M/2009). Berdasarkan
hasil analisis pada tahap sebelumnya secara teknis Kabupaten Sigi haruslah
difungsikan sebagai kabupaten konservasi. Penetapan Kabupaten Sigi sebagai
kabupaten konservasi didasari oleh hasil analisis teknis kesesuaian lahan dan
persyaratan sebagai kabupaten konservasi secara umum dimiliki oleh Kabupaten
Sigi, antara lain sebagai berikut:
1.

memiliki kawasan konservasi dan kawasan lain yang mempunyai ekosistem
dengan nilai konservasi tinggi (WS Palu Lariang, Taman Nasional Lore Lindu,
Tahura);
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2.

memiliki keterbatasan pengembangan wilayah akibat keterbatasan kondisi
biophisik;

3.

mempunyai visi dan misi pembangunan berazaskan konservasi;

4.

mempunyai komitmen politik untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya
alam secara berkelanjutan;

5.

mempunyai sistem kelembagaan pengelolaan lingkungan yang memadai
(lembaga formal berupa Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, lembaga non
formal dengan adanya sistem adat yang membatasi penguasaan dan
pengelolaan kawasan yang memiliki nilai ekologis).

Fakta di lapangan juga menunjukan bahwa Kabupaten Sigi adalah salah satu
kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kawasan hutan lebih dari 70%
luas wilayah, baik berupa kawasan hutan produksi, hutan lindung, maupun taman
nasional. Selain itu Kabupaten Sigi merupakan wilayah hulu dari WS Palu Lariang
yang memiliki peran strategis sebagai penjaga ekologi bagi PKN Palu.
Sedangkan pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sigi diarahkan untuk
pengembangan

sektor

pertanian

dalam

arti

luas

yang

tidak

hanya

mengedepankan pada fungsi produksi tetapi juga pengolahan pasca panen,
sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat petani. Alokasi lahan pertanian di
Kabupaten Sigi tersebar pada beberapa kecamatan, terutama yang berada di
sepanjang S. Gumbasa. Sedangkan kawasan perkotaan masih mengumpul pada
wilayah utara Kabupaten Sigi, sedangkan wilayah perdesaan tersebar di seluruh
kecamatan di Kabupaten Sigi. Adapun gambaran pola ruang di Kabupaten Sigi
secara umum dapat dilihat pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Rencana Pola Ruang Kabupaten Sigi 2010-2030
No.

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung
1.

Hutan Lindung

2.

Kawasan Tahura dan Hutan Wisata Wera

3.

Kawasan Taman Nasional Lore Lindu

4.

Kawasan Lindung Setempat

5.

Tubuh Air

Kawasan Budidaya

Luas

Persentase

268.837,60

51,74%

136.910,91

26,35%

3.114,45

0,60%

112.792,08

21,71%

12.561,41

2,42%

3.458,75

0,67%

250.764,40

48,26%

3.118,27

0,60%

123.787,00

23,82%

7.950,00

1,53%

1.

Hutan Produksi Tetap

2.

Hutan Produksi Terbatas

3.

Kawasan Pertambangan

4.

Kawasan Pertanian Lahan Basah

23.697,00

4,56%

5.

Kawasan Pertanian Lahan Kering

20.452,67

3,94%

6.

Kawasan Perkebunan

55.718,95

10,72%

7.

Kawasan Permukiman Perkotaan

10.418,00

2,00%

8.

Kawasan Permukiman Perdesaan

4.740,00

0,91%

9.

Kawasan Pariwisata

882,51

0,17%

519.602,00

100,00%

Jumlah
Sumber: Rumusan Tim Penyusun RTRW Kab. Sigi, 2009

Secara terinci uraian pola ruang lindung dan budidaya akan diuraikan pada
masing-masing subbab di bawah ini.
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4.1.

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG KABUPATEN

Tujuan

penetapan

Kawasan

lindung

Kabupaten

adalah

untuk

melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya
buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan
berkelanjutan. Adapun kriteria yang dipakai berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
47 Tahun 1997, UU No. 26 Tahun 2007 dan Kepres N0.32 Tahun 1990
Mengacu pada hasil analisis dan arahan pola ruang Nasional dan Provinsi Sulawesi
Tengah yang mengalokasikan 50,48% dari luas lahan Kabupaten Sigi sebagai
kawasan berfungsi lindung, maka Pola Ruang Lindung di Kabupaten Sigi minimal
adalah 50% dari luas Kabupaten Sigi. Namun, berdasarkan hasil kajian ternyata
masih terdapat kawasan lindung yang dapat ditambah dalam rencana pola ruang
kawasan lindung yaitu kawasan lindung bencana geologis berupa kawasan lindung
setempat yang dalam Dokumen RTRW Provinsi belum dialokasikan. Berdasarkan
penambahan kawasan lindung setempat bencana geologi total luas kawasan
lindung di Kabupaten Sigi dapat menjadi 52,12%, dengan rincian sebagai berikut.

4.1.1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannya
4.1.1.1. KAWASAN HUTAN LINDUNG
Dasar pertimbangan penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Sigi adalah
UU no 26 Tahun 2007, PP No 26 Tahun 2008, dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2008-2028. Sebagaimana arahan RTRW Provinsi luas Kawasan Hutan Lindung di
Kabupaten Sigi adalah sebesar 26,35% dari luas wilayah Kabupaten Sigi. Kriteria
penetapan kawasan hutan lindung adalah:
1.

Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan
yang melebihi nilai skor 175 menurut surat Keputusan Menteri Pertanian
No.837/KPTS/UM/11/1980.

2.

Kawasan hutan mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih (Inmendagri
8/1985).

3.

Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000
meter atau lebih.
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Berdasarkan data hasil pengolahan tim penyusun RTRW Kabupaten Sigi, kawasan
dengan fungsi sebagai kawasan lindung adalah seluas lebih kurang 357 ribu Ha.
Namun mengingat bahwa dokumen RTRW Kabupaten Sigi harus berpedoman pada
kebijakan yang lebih tinggi (RTRW Provinsi Sulawesi Tengah) dan pola penggunaan
lahan yang ada serta penetapan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah
sebagaimana ditetapkan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
Penentuan luas lahan yang dapat difungsikan sebagai hutan lindung menggunakan
acuan RTRW Provinsi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan dari Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu seluas 136.910,91 Ha. Sebaran Hutan Lindung di
Kabupaten Sigi tersebar pada 10 Kecamatan di Kabupaten Sigi. Kecamatan Kulawi
adalah Kecamatan dengan luas hutan lindung paling besar yaitu sebesar 28.493 Ha,
sedangkan Kecamatan Kulawi Selatan adalah kecamatan yang memiliki luas hutan
lindung paling kecil, gambaran selengkapnya Kawasan Hutan Lindung di
Kabupaten Sigi dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan gambar 4.1.
Tabel 4.2 Alokasi Lahan Hutan Lindung di Kabupaten Sigi Hingga 2030
No.

Kecamatan

Luas (Ha)

1.

Pipikoro

19.659,86

2.

Kulawi Selatan

3.

Kulawi

38.306,09

4.

Dolo Selatan

28.498,34

5.

Marawola Barat

9.585,40

6.

Kinovaro

3.668,37

7.

Palolo

20.837,18

8.

Dolo Barat

10.034,15

9.

Sigi Biromaru

10.

Marawola

110,11

5.967,65
243,76

Jumlah

136.910,91

Sumber: Draft RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 2008-2028, Rumusan Tim Penyusun RTRW Kab. Sigi, 2009

4.1.1.2. KAWASAN RESAPAN AIR (CATCHMENT AREA)
Sebagian besar kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan resapan air
merupakan bagian dari Hutan Lindung atau Suaka Alam, dengan fungsi untuk
menampung air yang jatuh dan meresap ke dalam tanah dan menahan tanah dari
laju erosi. Arahan pengelolaan kawasan resapan air adalah sebagai berikut:
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1.

Meminimalkan atau bahkan meniadakan hal-hal yang berpotensi menghalangi
masuknya air hujan ke dalam tanah. Dengan demikian, kegiatan budidaya
yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung
kawasan.

2.

Mengarahkan kegiatan budidaya penduduk dalam bentuk pengusahaan
tanaman tahunan dan tanaman semusim yang disertai dengan upaya-upaya
konservasi. Kegiatan budidaya lain yang dapat dikembangkan adalah
pengusahaan hutan produksi terbatas dan pengembangan agrowisata

4.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan setempat
Kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan Sungai dan area sekitar
danau/waduk.

4.1.2.1. SEMPADAN SUNGAI
Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, bertujuan untuk
melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak
kualitas air sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya erosi
sedimen pinggiran sungai. Sempadan sungai yang dilindungi ini ditanami berbagai
tanaman keras sehingga fungsi perlindungan kawasan dapat tercapai, sekaligus
sebagai jalur hijau. Adapun tanaman keras yang dapat dikembangkan di
sempadan sungai antara lain tanaman buah-buahan seperti rambutan, mangga,
nangka, durian, dan tanaman perkebunan seperti kopi. Mengingat sebagian besar
wilayah Kabupaten Sigi adalah wilayah dengan karakter perdesaan dan tidak
bertanggul, dan dengan luas daerah aliran sungai >500 km2 maka penetapan garis
sempadan sungai ditetapkan adalah sebesar 50-100 m (Permen PU No 63/1993).
Wilayah sempadan sungai di Kabupaten Sigi tersebar secara merata di seluruh
wilayah. Sungai Orde 1 yaitu Sungai Gumbasa dan Sungai Lariang direncanakan
memiliki sempadan sungai hingga 100 meter. Sedangkan sungai lainnya yang
memiliki orde lebih kecil direncanakan memiliki sempadan sungai selebar 50 meter
dari tepi sungai yang ditetapkan. Gambaran selengkapnya mengenai sempadan
sungai di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada gambar 4.2
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Gambar 4.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Sigi 2010-2030
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Sumber: Lampiran UU No 27 Tahun 2008, diperbaharui dengan Citra Alos, 2009; Batas Desa Menggunakan Peta Kecamatan; RTRW Provinsi Sulteng, 2009; TGH Kesepakatan Prov. Sulteng, 2008;
FGD, 2009; Rumusan Tim Perencana, 2009

Gambar 4.1 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan
Hutan Lindung Kabupaten Sigi 2010-2030
Gambar 4.1
(Sumber: Draft RTRW Provinsi Sulteng, Peta TGH Kesepakatan Dinas Kehutanan Sulteng, Rumusan Tim Perencana, 2009)
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Gambar 4.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan Sungai Kabupaten Sigi Tahun 2010-2030
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Sumber: Lampiran UU No 27 Tahun 2008, diperbaharui dengan Citra Alos, 2009; Batas Desa Menggunakan Peta Kecamatan; RTRW Provinsi Sulteng, 2009; TGH Kesepakatan Prov. Sulteng, 2008;
FGD, 2009; Rumusan Tim Perencana, 2009

Gambar 4.2 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan Sungai Kabupaten Sigi
2010-2030

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

139

BUKU RENCANA

4.1.2.2. SEMPADAN DANAU/WADUK
Kawasan sekitar danau adalah kawasan di tepian danau, yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi

danau. Tujuan

perlindungan tepian danau adalah untuk melindungi danau dari kegiatan manusia
yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air danau, mengamankan kuantitas
air danau dan mencegah terjadinya erosi sedimen pinggiran danau. Kawasan
sekitar danau yang dilindungi ini ditanami berbagai tanaman keras sehingga fungsi
perlindungan kawasan dapat

tercapai, sekaligus sebagai jalur hijau. Adapun

tanaman keras yang dapat dikembangkan di sekitar danau antara lain tanaman
buah-buahan

seperti

rambutan,

mangga,

nangka,

durian,

dan

tanaman

perkebunan seperti kopi, kayu putih, kemiri, dan coklat.
Penetapan garis sempadan di sekitar Danau Lindu adalah sebesar 50-100 m
(Permen PU No 63/1993) diukur dari muka air pasang tertinggi. Sehingga
berdasarkan pada penetapan ini maka segala bentuk usaha budidaya yang
diperkirakan akan mengganggu fungsi danau harus dicegah dan dikendalikan.
Bentuk pengendalian dapat berupa pemindahan aktivitas ataupun membatasi jenis
aktivitas pada sekitar sempadan danau.
Saat ini pada kawasan sempadan Danau Lindu masih terdapat beberapa aktivitas
budidaya berupa pertanian lahan kering dan aktivitas permukiman. Untuk
mengantisipasi dampak buruk dan tidak terkendalinya pola ruang di kawasan
sekitar Danau Lindu maka pemerintah Kabupaten Sigi perlu segera melakukan
tindakan untuk mengamankan kawasan sempadan danau dari aktivitas budidaya.
Masyarakat masih dapat menggunakan kawasan sekitar sempadan danau hanya
untuk aktivitas budidaya perkebunan tanaman keras. Upaya penertiban kawasan
sekitar danau agar tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di masa
mendatang. Upaya penertiban ini tentu saja harus berkoordinasi dengan BB TNLL
selaku pengelola utama kawasan Taman Nasional Lore Lindu, mengingat kawasan
Danau Lindu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kawasan Taman
Nasional Lore Lindu.
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Gambar 4.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan Sungai Kabupaten Sigi Tahun 2010-2030
Keterangan:
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Sumber: Lampiran UU No 27 Tahun 2008, diperbaharui dengan Citra Alos, 2009; Batas Desa Menggunakan Peta Kecamatan; RTRW Provinsi Sulteng, 2009; TGH Kesepakatan Prov. Sulteng, 2008;
FGD, 2009; Rumusan Tim Perencana, 2009

Gambar 4.3 Peta Rencana Pola RuangGambar
Kawasan
4.3Sempadan Danau Lindu Kabupaten Sigi
(Sumber: Permen
PU No 63/1993)
2010-2030
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4.1.3. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya
4.1.3.1. TAMAN NASIONAL LORE LINDU
Kabupaten Sigi memiliki peran strategis secara nasional dengan ditetapkannya
kawasan sekitar Danau Lindu sebagai Taman Nasional Lore Lindu. Kawasan Taman
Nasional ini tersebar di beberapa kabupaten antara Lain Kabupaten Sigi,
Kabupaten Poso. Kawasan Taman Nasional Lore Lindu sendiri memiliki luas sebesar
217.991,18 Ha. Sedangkan yang berada di Kabupaten Sigi seluas lebih kurang
122.435,37 Ha atau lebih dari 50% wilayah TN Lore Lindu berada di Kabupaten Sigi.
Sebagai wilayah yang telah ditetapkan sebagai Taman Nasional melalui Surat
Keputusan Menteri Kehutanan No 464/kpts-II/99 dan ditetapkan pula dalam PP No
26 Tahun 2008 maka pengelolaan Taman Nasional berada pada kewenangan
Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan.
Departemen Kehutanan melalui Balai Besar TN Lore Lindu telah merumuskan
kebijakan pengelolaan kawasan Taman Nasional dengan cara menetapkan zonasi
taman nasional. Zonasi tersebut meliputi Zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan,
dan Zona Lain (Zona Konservasi dan Zona Khusus). Secara ringkas arahan
pemanfaatan pada masing-masing zona dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Zona Inti
Zona inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota
atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak
dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang
asli dan khas.
Zona inti Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) meliputi puncak-puncak gunung
Lemolangga, Taba, dan Saluaga di bagian utara di sekitar lembah Palu, di bagian
Palolo bagian barat meliputi puncak-puncak gunung Gumbasa, Katopi, dan
sebagian Kanawu. Bagian Palolo memanjang ke Selatan sampai lembah Napu dan
Kulawi meliputi puncak-puncak gunung: Watubose, Nokilalaki, Towingkole, Towing
Rindi, Lowedaru, Rorema, Tamuela, Maroro, Tokosa, Watureo, Koa, Lantawungu,
Tumangu, Bomba, Kininau, Mapipi, Kalumea, Torontilo, dan Mungku. Wilayah Besoa
dan Bada meliputi puncak-puncak gunung Bobe, Halubeka, Malindo, Sawuraga,
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Pontohonoa, Hampulo, Pili, Langka, Halubala, Rano, Tokepangana, Malemo, Rodo,
Molalawa, Ubulani, Maseli, Tomobepaolo, Sepe, Pointuwa, Robo, Wongau, dan
Tuwo.
Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona inti meliputi:
a)

Perlindungan dan pengamanan antara lain dengan melakukan patroli rutin
dalam selang waktu tertentu.

b)

Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya
antara lain dengan pembinaan daya dukung flora, fauna dan ekosistemnya :
yang meliputi invertarisasi populasi baik jenis dan penyebarannya sampai
kepada pembinaan habitat

c)

Untuk memudahkan monitoring mengingat zona ini sangat luas diperlukan
sarana penunjang untuk memantau wilayah ini seperti penggunaan Paramotor
agar wilayah ini dapat terpantau dengan mudah dan murah.

d)

Penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau
penunjang budidaya dapat dilakukan dengan melakukan monitoring dengan
membuat plot-plot permanen yang didukung dengan pengumpulan informasi
awal yang lebih detail melalui variasi unit-unit lahan yang ada di zona ini.

e)

Dapat dibangun sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk
kegiatan penelitian dan pengelolaan.

2. Zona Rimba
Zona Rimba adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi, dan
potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona
pemanfaatan. Zona Rimba Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) memiiki kondisi alam
baik fisik dan biotanya masih asli sebagian besar belum diganggu oleh manusia.
Zona ini adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi, dan potensinya
mampu

mendukung

kepentingan

pelestarian

pada

zona

inti

dan

zona

pemanfaatan serta zona-zona lainnya. Zona yang berfungsi sebagai Baffer ini
merupakan satu-satunya zona yang terbentang dari Utara ke Selatan meliputi
wilayah dari puncak-puncak gunung utama seperti gunung Wonggo, Matantimali,
Waloside,

Tolipa,

Mangkuho,

Tutukarue,

Lemo,

Tanumundu,

Huloumanaseli,

Tamungkuena, Kalambio, Watuwatu, Padabangi, Banga, Haluwahe, Pehalua,
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Wongkala, Kaliako, Kuku, Waawa, sebagian dari lereng puncak-puncak Kenew,
Towingkole, Towingrindi, Koa, Watureo, Jara, wilayah Wantua, Pointua dengan luas
sekitar 86.595 Ha atau 39,74% dari luas TNLL.
Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona rimba meliputi:
a)

Perlindungan dan pengamanan antara lain dengan melakukan patroli rutin
dalam selang waktu tertentu.

b)

Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya
antara lain dengan pembinaan daya dukung flora, fauna dan ekosistemnya :
yang meliputi invertarisasi populasi baik jenis dan penyebarannya sampai
kepada pembinaan habitat

c)

Untuk memudahkan monitoring mengingat zona ini sangat luas diperlukan
sarana penunjang untuk memantau wilayah ini seperti penggunaan Paramotor
agar wilayah ini dapat terpantau dengan mudah dan murah.

d)

Penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau
penunjang budidaya dapat dilakukan dengan melakukan monitoring dengan
membuat plot-plot permanen yang didukung dengan pengumpulan informasi
awal yang lebih detail melalui variasi unit-unit lahan yang ada di zona ini.

e)

Dapat dibangun sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk
kegiatan penelitian dan pengelolaan.

f)

Pembinaan faktor fisik dari ekosistem yang mencakup faktor hidrologi pada
DAS dan pada sumber/mata air, serta rehabilitasi kawasan yang mencakup
reboisasi dan konservasi tanah.

3. Zona Pemanfaatan
Zona Pemanfaatan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) memiiki kondisi alam baik fisik
dan biotanya merupakan hutan primer dengan sedikit terganggu oleh manusia
namun tetap memiliki vegetasi asli dan sebagian kecil telah dimanfaatkan oleh
masyarakat di sekitar desa-desa yang berbatasan dengan wilayah konservasi ini.
Secara keseluruhan Zona Pemanfaatan ini memiliki luas sekitar 4.272 Ha atau 1,96%
dari luas TNLL terdiri dari hutan dataran rendah dengan ketinggian dari 300 sampai
1.300 mdpl meliputi puncak dan lereng-lereng gunung Ulano, Gimba, Watukeu,
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

144

BUKU RENCANA

Tobako, Pontolokua, Marena, Hohawa, Tosimpoke, Masora, Pegandua, dan gunung
Sombua.
Zona pemanfaatan TNLL terdiri dari 6 lokasi yang tesebar di sekitar batas beberapa
desa yang tersebar di semua lembah yang mengelilingi wilayah konservasi ini.
Potensi dari zona-zona ini adalah sebagai berikut:
a)

Zona Pemanfaatan di lembah Palu (Bora dan Sidondo) memiliki luas sekitar 435
Ha berpotensi untuk pengelolaan wisata karena memiliki potensi sumber air
panas dan lokasi yang dapat dikembangkan untuk wisata dirgantara seperti
Paralayang. Potensi lain adalah adanya lokasi vegetasi mangrove yang
berbatasan dengan zona pemanfaatan ini sangat istimewa karena terletak
sekitar 20 km dari pantai.

b)

Zona Pemanfaatan di lembah Palolo memiliki luas sekitar 706 Ha berpotensi
untuk pengelolaan wisata karena memiliki potensi sumber air panas yang jernih
hingga dapat diminum, juga memiliki air terjun yang memiliki pemandangan
yang eksotik di samping lokasi ini memiliki beberapa lokasi pengamatan
burung dan tarsius.

c)

Zona Pemanfaatan di sekitar Danau Lindu memiliki luas sekitar 430 Ha dapat
dikembangkan untuk wisata karena memiliki pemandangan alam yang sangat
baik dengan perpaduan danau dengan segala potensi yang terkandung di
dalamnya dengan latar belakang hutan alam dan gunung Nokilalaki yang
memiliki ketinggian sekitar 2.357 meter dari permukaan laut. Potensi lain adalah
zona ini sangat kaya dengan lokasi untuk pengamatan burung juga adanya
wilayah swam yang terletak 1.200 meter dpl dengan luas lebih dari 1.000 Ha.

d)

Zona Pemanfaatan di lembah Kulawi di sekitar desa Toro meiliki luas sekitar 35
Ha dapat dikembangkan karena memiliki pemandangan alam yang sangat
indah dengan perpaduan pemanfaatan sawah, kebun dengan segala
potensinya dengan latar belakang hutan alam, di samping masyarakatnya
memiliki adat istiadat tradisional dalam pola pemanfaatan sumberdaya alam
di sekitar mereka. Potensi lain adalah zona ini sangat kaya dengan lokasi untuk
pengamatan burung.

e)

Zona Pemanfaatan di sekitar Lembah Bada di desa Lengkeka dan Kolori
memiliki luas sekitar 174 Ha dapat dikembangkan untuk wisata karena memiliki
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pemandangan alam yang sangat baik dengan adanya potensi sumber air
panas di desa Lengkeka, air terjun di desa Kolori serta adanya Megalith yang
tersebar di wilayah ini baik yang berada di zona pemanfaatan maupun di luar
wilayah TNLL. Salah satu megalith yang terbesar di sekitar TNLL terletak di
wilayah ini. Potensi lain adalah zona ini sangat kaya dengan lokasi untuk
pengamatan burung karena adanya jalan setapak antara lembah Bada ke
Lembah Besoa atau ke arah lain ke lembah Kulawi yang memiliki berbagai
macam species burung yang terdapat di Taman Nasional ini.
f)

Zona Pemanfaatan di sekitar Danau Tambing, Lembah Napu memiiki luas
sekitar

1.018

Ha

dapat

dikembangkan

untuk

wisata

karena

memiliki

pemandangan alam yang sangat baik dengan perpaduan Danau Tambing di
dalam zona TNLL dengan danau Wanga dan Torire di sekitar desa dengan
segala

potensi

yang

terkandung

di

dalamnya.

Potensi

lain

adalah

pemandangan gunung Rorekatimbo di batas TNLL dan merupakan puncak
tertinggi di wilayah ini. Zona ini juga memiliki potensi paralayang di Padeha dan
bagian Timur lembah Napu serta sumber air panas di desa Sedoa demikian
pula adanya megalith di desa Wanga. Zona Pemanfaatan yang spesifik
adalah Ekowisata Lebah Madu di Watutau.
g)

Zona Pemanfaatan di sekitar Lembah Besoa di desa Lempe dan Hanggira
memiliki luas sekitar 901 Ha dapat dikembangkan untuk wisata karena memiliki
pemandangan alam yang sangat baik dengan adanya potensi sumber air
panas di desa Lempe dan megalith juga terdapat di desa Hanggira seperti
adanya Megalith Kepala kerbau di dalam areal TNLL. Potensi lain adalah zona
ini sangat kaya dengan lokasi untuk pengamatan burung karena adanya jalan
setapak antara lembah Bada ke Lembah Besoa atau ke arah lain ke lembah
Kulawi melalui puncak Rano yang memiliki berbagai macam species burung
yang terdapat di Taman Nasional ini. Zona Pemanfaatan yang spesifik adalah
Penangkaran Anoa di desa Torire

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona pemanfaatan meliputi:
a)

Perlindungan dan pengamanan;

b)

Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;

c)

Penelitian dan pengembangan pendidikan, dan penunjang budidaya;
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d)

Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam dengan melakukan
penanaman beberapa jenis pohon biji-bijian di sekitar obyek wisata di zona ini
sebagai pakan burung misalnya ficus yang merupakan makanan pokok
burung rangkong;

e)

Pembinaan habitat dan populasi;

f)

Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfatan jasa lingkungan; dan

g)

Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan,
wisata alam dan pemanfatan jasa Iingkungan.

4. Zona Lain
a. Zona rehabilitasi
Zona Rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang mengalami kerusakan,
sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya
yang mengalami kerusakan. Zona ini terdapat di beberapa lokasi yang tersebar di
sekitar batas dengan luas sekitar 13.201 Ha atau 6% dari luas TNLL di samping
beberapa kerusakan yang relatif kecil berupa spot-spot di sepanjang batas dengan
desa-desa di sekitar wilayah konservasi ini. Zona ini memiliki ketinggian 300 sampai
900 m dpl.
Kegiatan pokok yang dapat dilakukan dalam zona Rehabilitasi meliputi penanaman
kembali wilayah-wilayah yang telah mengalami kerusakan dengan jenis-jenis pohon
yang ada di sekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengembalikan dan
meningkatkan mutu hutan. Pola rehabilitasi disesuaikan apakah diarahkan untuk
menjadi zona inti atau zona rimba.
b. Zona khusus
Zona Khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat
dihindarkan

telah

terdapat

kelompok

masyarakat

dan

sarana

penunjang

kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman
nasional. Zona khusus Taman Nasional Lore Lindu terdapat di desa Katu dengan
wilayah 1.178 Ha atau sekitar 0,6% dari luas TNLL. Zona ini ditentukan karena telah
terdapat tatanan kehidupan masyarakat berupa desa definitif dengan segala
fasilitasnya serta sarana penunjang kehidupan masyarakat berupa sawah dan
kebun.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

147

BUKU RENCANA

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona khusus meliputi:
a)

Perlindungan dan pengamanan dapat dilakukan secara partisipatif bersama
masyarakat .

b)

Pemanfaatan sumberdaya alam untuk menunjang kehidupan masyarakat
dilakukan dengan memperhatikan fungsi hutan dan kebutuhan hidup
masyarakat oleh sebab itu diperlukan informasi yang detail dan dilaksanakan
dengan

partisipatif.

Kegiatan

ini

dapat

diimplementasikan

dengan

membangun kesepakatan-kesepakatan pemanfaatan sumberdaya alam
secara arif dan bijaksana berbasis masyarakat lokal.
c)

Rehabilitasi; dan monitoring populasi dan aktivitas masyarakat serta daya
dukung wilayah. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama-sama dengan
masyarakat secara partisipatif .

Adapun sebaran lokasi Taman Nasional di Kabupaten Sigi mencakup Kecamatan
Palolo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Lindu, Kecamatan Nokilalaki,
Kecamatan

Gumbasa,

Kecamatan

Tanambulava,

Kecamatan

Kulawi,

dan

Kecamatan Kulawi selatan.
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Gambar 4.4 Rencana Pola Ruang Taman Nasional Lore Lindu Kabupaten Sigi 2010-2030
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Sumber: Lampiran UU No 27 Tahun 2008, diperbaharui dengan Citra Alos, 2009; Batas Desa Menggunakan Peta Kecamatan; RTRW Provinsi Sulteng, 2009; TGH Kesepakatan Prov. Sulteng, 2008;
Balai Besar TN Lore Lindu, 2009; FGD, 2009; Rumusan Tim Perencana, 2009

Gambar 4.4 Peta Rencana Pola Ruang Taman Nasional Lore Lindu Kabupaten Sigi
2010-2030
(Sumber: BBTNLL, RTRW Provinsi Sulteng, Rumusan Tim Penyusun, 2009)
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4.1.3.2. TAMAN HUTAN RAYA DAN HUTAN WISATA
Terdapat dua buah Hutan Wisata di Kabupaten Sigi yang terletak di Kecamatan
Dolo (Hutan Wisata Wera) dan Taman Hutan Raya di Kecamatan Sigi Biromaru yang
merupakan satu kesatuan dengan Tahura di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.
Keberadaan Taman Hutan Raya dan Hutan Wisata ini perlu terus dipertahankan
sebagai salah satu upaya dalam rangka perlindungan kekayaan alam di
Kabupaten Sigi. Daya tarik utama dari keberadaan hutan wisata ini adalah
keindahan alam dan juga jenis tanaman hutan tropis yang terdapat di dalamnya.
Keberadaan suatu kawasan konservasi seperti Hutan Wisata Wera berperan penting
dalam mewujudkan keseimbangan hidup semua mahluk hidup, penanganan yang
disertai

tindakan

yang

kurang

tepat

dalam

pengelolaan

mengakibatkan

berkurangnya nilai dan fungsi kawasan serta kelangkaan hingga musnahnya jenis
flora dan fauna.

4.1.3.3. KAWASAN CAGAR BUDAYA (PERMUKIMAN TRADISIONAL)
Salah satu bentuk permukiman tradisional yang terdapat di Kecamatan Kulawi
adalah

bangunan

perumahan

yang

biasa

disebut

Lobo.

Lobo

di

masa

pemerintahan raja-raja berfungsi sebagai pusat kesatuan adat, pemerintahan dan
kebudayaan.

Para

bangsawan

(maradika)

sebagai

pemegang

tampuk

pemerintahan, para ahli cendekiawan adat dan orang-orang penting mengadakan
musyawarah di dalam bangunan ini untuk membicarakan masalah yang berkaitan
dengan:
1.

Perumusan suatu undang-undang, peraturan-peraturan adat.

2.

Pelaksanaan pemerintahan yaitu dalam hal-hal memberangkatkan dan
menerima pasukan perang.

3.

Pemutusan/mengadili

perkara-perkara

terhadap

setiap

pelanggaran,

penyelewengan dan kejahatan. Pelaksanaan hukuman bisa dilaksanakan di
Lobo atau di tempat lain misalnya di pohon kayu ditengah hutan atau di
pinggir-pinggir kali, menurut jenis dan macamnya perbuatan.
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4.

Dalam hal-hal yang menyangkut perekonomian: kapan dimulai membuka
kebun,sawah atau ladang; kapan dimulai bertanam, menuai, pengaturan
perairan, dsb.

5.

Di samping hal-hal tersebut Lobo juga menjadi tempat dilaksanakannya pestapesta adat, sehubungan dengan:
a. keselamatan kampung, supaya terhindar dari berbagai macam penyakit
menular, bala serta kutukan dewa akibat adanya perbuatan sumbang
b. pengucapan syukur berhubungan dengan hasil panen yang baik
c. menyambut/memberangkatkan pasukan perang
d. menyambut tamu-tamu terhormat dari luar daerah.

Ruangan Lobo telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya yang serba
guna. Lantai terdiri dari tiga tingkat, bagian tengah adalah ruangan berbentuk segi
panjang dengan tiang raja di tengah-tengahnya yang disebut "padence",
diperuntukkan bagi rakyat biasa duduk, tempat mengatur makan/minum, dan
tempat menari dan menyanyi.

Gambar 4.5 Bangunan Lobo
(Sumber: Dokumentasi Tim Penyusun, 2011)
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Di bagian kiri kanan pintu menyebelah berbentuk seperti panggung/balai-balai (±
60 cm di atas padence) adalah khusus diperuntukkan bagi para kaum bangsawan
pemerintah dan pemangku adat, ruangan ini disebut "palangka". Bagian samping
menyebelah ada lagi palangka yang tingginya ± 40 cm di atas padence
diperuntukkan bagi para tamu dari luar kampung yang dianggap terhormat.
Satu hal yang penting diketahui bahwa tidak sembarang orang diperkenankan
masuk dalam Lobo, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dianggap amat penting.
Dengan demikian Lobo bukanlah bangunan yang berfungsi sosial, bahkan oleh
sebagian orang dianggap bangunan yang keramat, agung dan suci.
Lobo mempunyai bentuk yang sederhana, tetapi cukup unik. Alat-alat modern
belumlah terlalu banyak campur tangan dalam proses pembuatannya. Belandar
tiangnya dari kayu-kayu bundar asli dari hutan, dikupas kulit luarnya kemudian
dihaluskan dengan parang. Kayu bundar tersebut berdiameter rata-rata 40 cm.
Dinding, tiang badan rumah keliling, belandar bagian atas umumnya dari balok/
papan dengan ukuran rata-rata ± 40 x 10 cm, demikian juga lantainya. Atapnya
dibuat dari papan, semacam sirap tetapi lebar dan sedikit tebal, di bagian atas
(bumbungan) ditutup dengan ijuk.
Semua pertemuan tiang dengan belandar, belandar dengan belandar, dinding,
lantai, bahkan konstruksi bangunan Lobo belum mempergunakan paku (besi),
semuanya serba cuak, sistim lidah-lidah, kait mengait, dan tali temali pakai rotan.
Tiang-tiang di pinggir dari kedua pintu muka dan belakang serta semua tiang-tiang
penongkat belandar badan bangunan berbentuk papan lebar dan tebal yang
dihiasi pahatan kepala kerbau berbagai motif terletak di bagian dalam dan luar.
Pahatan kepala kerbau ini adalah langsung senyawa dengan tiang/dinding.
Tiang-tiang tersebut di atas sekaligus merupakan sebagian dinding Lobo yang di
antara-antaranya dimasukkan papan melintang lebar ± 40 cm dua lembar adalah
merupakan dinding yang juga berpahatkan kepala kerbau. Tangga Lobo terbuat
dari kayu balok antere yang dibelah dengan model tangga bertrap-trap terdiri dari
5 sampai 7 trap. Bagian akhir tangga melangkah keruang padance model pahatan
kerbau tertidur. Setiap pendatang yang masuk langsung menginjak pada pahatan
itu sebelum masuk pada ruang padence. Batang-batang kayu bercabang sebesar
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lengan terpancang di samping tiang pintu masuk dan di beberapa tiang lainnya
tegak terikat adalah tempat bambu-bambu saguer digantungkan.
Hal-hal lain yang sering orang tidak perhatikan adalah bahwa tiang tidak boleh
terbalik, balok atau belandar-belandar yang letaknya melintang harus berlawanan
dengan arah jarum jam atau berputar kekanan (ujung pohon di bagian kanan).
Hanya satu bagian putar kiri yaitu kayu pengikat kaso bagian bawah (di bawah
atap paling akhir), ini maksudnya ialah untuk mematikan apabila yang sudah
terpasang.
Inilah

sebagian

dari

keunikan

konstruksi

Lobo,

semuanya

serba

diatur,

diperhitungkan menurut petunjuk para ahli adat dan bangunan, demi keselamatan
rakyat dan pemerintah yang membangun dan memanfaatkan Lobo. Kawasankawasan yang memiliki permukiman tradisional di Kabupaten Sigi yang perlu
dilakukan tindakan preservasi antara lain:
1. Desa Namo
Lobo Namo dibangun pada tahun 2005 hasil swadaya masyarakat dibantu oleh
program CSIADCP. Lobo berukuran 4 M x 5 M. Penggunaan Lobo hanya digunakan
dalam menyelesaikan perkara atau masalah yang memerlukan suatu adat. Melihat
letak dan Kondisi lobo Desa Namo dan hasil survey dan wawancara dengan
masyarakat:


Letak yang berada di pinggiran jalan yang tidak dibatasi oleh pagar



Belum adanya fasilitas pendukung seperti MCK



Luasannya tidak memadai dengan jumlah penduduk Desa Namo sendiri.

2. Desa Boladangko
Sama halnya dengan lobo di Desa Namo, Lobo di desa Boladangko juga dibangun
tahun 2005 program CSIADCP, yang membedakan antara keduanya yaitu Lobo di
desa Boladangko lebih besar dibanding Lobo di desa Namo. Kondisi Lobo:


Belum adanya fasilitas pendukung berupa (MCK, tikar untuk tempat duduk)



Pada bagian atap sudah banyak yang rusak.



Belum adanya pembatas (pagar).
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3. Desa Tangkulowi
Desa Tangkulowi mempunyai Lobo dengan ukuran 7 M x 5 M, fungsinya sama
dengan Lobo lainnya hanya perletakan dapur terletak di kedua sisi sedangkan Lobo
yang

berada

di

desa

Toro

dan

Boladangko

dapur

terletak

di

tengah.

Pembangunannya berasal dari program CSIADCP. Konstruksi Lobo di desa Tankulowi
sudah termodifikasi ini terlihat dari struktur tangga yang telah menggunakan papan
dan sebagian bangunannya menggunakan papan. Kondisi sekitar Lobo:


Akses menuju dan dari lobo masih jalan tanah



Belum adanya fasilitas pendukung.

4. Desa Toro
Desa Toro terdapat satu Lobo yang dibangun pada tahun 1980. Di samping Lobo
terdapat Gampiri (lumbung). Bahan yang digunakan menggunakan kayu daerah
dengan kualitas tinggi, yang membedakan dengan Lobo yang berada dengan
desa lainnya yaitu pada bahan konstruksi atap, pada Lobo yang ada desa Toro
atapnya terbuat dari kayu sedangkan Lobo di desa lainnya menggunakan bahan
dari ijuk. Fasilitas yang ada saat ini 1 MCK (tidak berfungsi). Gampiri (Lumbung)
adalah tempat penyimpanan padi atau hasil pertanian lainnya atau sebagai
tempat penyimpanan barang-barang yang sangat berharga yang dimiliki oleh
keluarga secara turun-menurun.
Selain Lobo dan Gampiri ada bangunan lain yaitu Bantaya. Bentuk bangunan
Bantaya adalah biasa saja, bangunan ini hanyalah sebuah rumah panggung yang
panjang. Ruangannya terbuka tanpa kamar, punya pintu dan tangga di bagian
depan samping kiri dan samping kanan atau sering juga di bagian belakang.
Dinding setinggi pinggang, lantainya rata. Konstruksi bangunan sama saja dengan
rumah-rumah kampung yang ada sekarang tanpa dapur.
Ditinjau dari segi bangunan, Bantaya bukanlah tempat dilaksanakannya upacara
adat, sebaiknya hanya merupakan bangunan yang berfungsi sosial. Ada dua
macam bantaya dilihat dari sifatnya, yaitu:
a.

Yang bersifat sementara: didirikan di saat keluarga bangsawan mengadakan
pesta yaitu sebuah bangunan yang disediakan untuk menampung para tamu,
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

154

BUKU RENCANA

jadi Bantaya hanyalah berupa bangunan tambahan sementara, dan akan
segera dibongkar bila pesta telah selesai.
b.

Yang bersifat tetap: adalah hasil swadaya masyarakat yang ditujukan untuk
maksud-maksud sosial, seperti:


Pesta keramaian kampung



Tempat berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang tidak terlalu prinsipil
karena yang menyangkut masalah adat dilakukan di Lobo



tempat tinggal sementara kaum musafir dari lain kampung

Dari segi artistiknya, bagian luar maupun bagian dalam Bantaya tidak ada sedikit
pun terdapat hiasan-hiasan, baik ukiran, lukisan atau variasi-variasi lainnya. Pada
Bantaya ini belum ada fasilitas pendukungnya seperti MCK.

4.1.4.

Kawasan Rawan Bencana Alam

Kab. Sigi secara geografis merupakan wilayah yang memiliki pesisir dan kelautan
yang cukup luas. Kewenangan pengelolaan berdasarkan UU. No. 22 Thn 1999,
belum secara implisit mampu menjelaskan tata cara penentuan batas – batas
wilayah pengelolaan laut antara wilayah kepulauan dengan wilayah yang hanya
memiliki sebagian wilayah lautnya sehingga dalam penyusunan rencana ini masih
didasarkan pada wilayah administrasi Kab. Sigi.
Berdasarkan pada kondisi lereng dan struktur geologi kawasan Kabupaten Sigi
merupakan salah satu wilayah yang mempunyai sensitivitas terhadap bencana
yang tinggi. Keberadaan patahan yang ada di Kabupaten Sigi yang membentang
dari utara hingga selatan merupakan satu faktor pembatas dalam pengembangan
kawasan budidaya.

4.1.4.1. KAWASAN RAWAN TANAH LONGSOR
Resiko kelongsoran dapat diidentifikasi berdasarkan pada jenis butiran tanah yang
membentuk lapisan tanah. Tiap jenis tanah mempunyai tingkat kepekaan terhadap
longsor yang berbeda. Kepekaan tanah terhadap longsor dinilai dengan cara
menjumlahkan skor dari masing-masing faktor. Tanah dengan jumlah skor 6-10
digolongkan sebagai lahan dengan tingkat kepekaan rendah, skor 11-15 kepekaan
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sedang, dan skor 16-22 kepekaan tinggi. Lahan dengan tingkat kepekaan tinggi
tidak direkomendasikan untuk budidaya pertanian, pembangunan infrastruktur, atau
perumahan, tetapi dipertahankan sebagai vegetasi permanen (hutan). Kriteria
utama untuk menentukan suatu kawasan rawan longsor atau tidak dapat
menggunakan kriteria biofisik kawasan.

Dengan melihat karakteristik sumberdaya alam di Kabupaten Sigi, sebagaimana
diuraikan pada bagian 3 laporan ini, dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten
Sigi akan mendapatkan nilai maksimal untuk masing-masing kriteria biofisik kawasan.
Dengan menggunakan pendekatan tumpang susun peta untuk masing-masing
karakteristik biofisik kawasan maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sigi
memiliki resiko kelongsoran tingkat rendah sampai sedang dengan nilai skor resiko
longsor terendah adalah 7 dan tertinggi adalah 13.
Berdasarkan pada tabel di atas, terlihat bahwa kecamatan yang hanya memiliki
resiko kelongsoran rendah adalah Kecamatan Dolo, Dolo Selatan, Marawola,
Marawola Barat, dan Tanambulava. Kecamatan-kecamatan lain memiliki baik resiko
kelongsoran rendah dan sedang.
Daerah rawan longsor sebaiknya dijadikan areal dengan fungsi lindung, fungsi
budidaya terbatas masih dapat dilakukan dengan aturan main yang ketat.
Penduduk (permukiman) yang sudah ada perlu mendapatkan pendidikan
kebencanaan, sehingga mereka bisa memiliki kepekaan tinggal pada kawasan
rawan bencana, yang dapat mengancam keselamatan penduduk di daerah
tersebut dan di sekitarnya. Penerapan teknik pengendalian longsor diarahkan ke
daerah rawan longsor yang sudah terlanjur dijadikan lahan pertanian. Areal rawan
longsor yang belum dibuka direkomendasikan untuk tetap dipertahankan dalam
kondisi vegetasi permanen, seperti cagar alam, kawasan konservasi, dan hutan
lindung.
Selain itu karakter jenis tanah yang sensitif terhadap erosi, ditambah dengan lereng
yang curam dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan kawasan ini juga
sangat rentan dengan bencana kelongsoran. Daerah yang memiliki potensi
kelongsoran sedang sebagian besar berada pada wilayah-wilayah perbukitan
Kabupaten Sigi, yang secara fisik berbukit-bukit dengan kelerengan >40%.
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Gambar 4.6 Rencana Pola Ruang Kawasan Bencana Geologi Kabupaten Sigi 2010-2030
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Sumber: Lampiran UU No 27 Tahun 2008, diperbaharui dengan Citra Alos, 2009; Batas Desa Menggunakan Peta Kecamatan; RTRW Provinsi Sulteng, 2009;
Rumusan Tim Perencana, 2009

Gambar 4.6 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Bencana Geologi Kabupaten Sigi 20102030
(Sumber: Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Sigi, 2009)
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4.1.4.2. KAWASAN RAWAN BANJIR
Kabupaten Sigi sebagai satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang dikarunia
potensi sumberdaya air yang berlimpah, juga memiliki potensi untuk mendapat
daya rusak air. salah Potensi daya rusak yang sudah dirasakan oleh wilayah ini
adalah kejadian banjir yang terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Sigi (lihat
Tabel 4.6).
Kejadian ini tidak terlepas dari kerusakan alam yang terjadi di Kabupaten Sigi,
dimana adanya kecenderungan untuk mengeksploitasi hutan secara berlebih, yang
menimbulkan erosi dan sedimentasi pada Sungai Palu. Sebagai akibatnya daya
tampung sungai menjadi menurun dan tidak mampu lagi menampung secara
optimal limpasan air hujan saat debit puncak.
Potensi kekeringan juga dimiliki oleh Kabupaten Sigi, sebagai indikasinya adalah
terdapatnya beberapa sungai di Kabupaten Sigi yang mengalami kekeringan pada
musim kemarau. Apabila kondisi ini tidak segera diambil tindakan pemecahan
masalah, bukan mustahil kekeringan juga akan terjadi pada masa mendatang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

158

BUKU RENCANA
800000

820000

840000

860000

880000

Palu Barat
Teluk P alu

9900000

9900000

Parigi

Kinovaro
KO TA PALU

Por am e

Marawola Barat

$

$

Bin ang a

$

M pan au

D om bu

$

Marawola $

Kota rind au

Sigi Biromaru

Dolo

Kal ek e

$

Bor a

%

Parigi Selatan

9880000

9880000

Dolo Barat

Palolo

Tanambulava

M ak m ur

$

Sib ala ya U ta ra

Banawa Pinembani

$

Kam aro ra A

$

Bul ube te

$

Nokilalaki
Pak u li

$

9860000

9860000

Dolo Selatan

Gumbasa

To m ad o

$

Lore Utara

Lindu
Rio Pakawa

9840000

9840000

Bol apa pu

$

Kulawi

9820000

9820000

Lore Utara

Law u a

$

Kulawi Selatan

Lore Tengah
Pea na

Provinsi Sulbar

Pipikoro

9800000

9800000

$

Lore Selatan

Lore Selatan

9780000

9780000

Provinsi Sulsel

0
800000

820000

840000

5

Skala:
10

15

860000

20 Km
880000

PEKERJAANBANTEK
PENYELARASAN
RENCANA
TATA RUANG
WILAYAH
SIGI TAHUN
2010
- 2030
PEKERJAAN
PENYUSUNAN
RENCANA
TATA RUANG
W(RTRW)
ILAYAHKABUPATEN
(RTRW ) KABUPATEN
SIGI
2010-2030
UTARA

Gambar 4.7 Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Sigi
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Sumber: Lampiran UU No 27 Tahun 2008, diperbaharui dengan Citra Alos, 2009; Batas Desa Menggunakan Peta Kecamatan; RTRW Provinsi Sulteng, 2009;
FGD, 2009; Rumusan Tim Perencana, 2009

Gambar 4.7 Peta Kawasan
Gambar
Rawan
4.7Banjir di Kabupaten Sigi
(Sumber: Pola Pengelolaan SDA WS Palu Lariang, 2006 diolah Penyusun, 2011)
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4.1.4.3. KAWASAN RAWAN GEMPA
Potensi bencana yang terdapat di Kabupaten Sigi antara lain adalah potensi
bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah terjadinya goncangan pada bumi
yang disebabkan oleh aktivitas tektonik. Sedangkan kawasan rawan gempa bumi
adalah kawasan yang pernah atau berpotensi mengalami kerusakan akibat gempa
bumi. Terjadinya dampak yang disebabkan oleh gempa bumi adalah patahan di
permukaan, goncangan tanah, pelulukan atau pencairan tanah, tsunami, retakan
tanah permukaan, longsoran/gerakan tanah, dan amblesan.
Dalam konteks perwilayahan dampak dari kejadian gempa bumi, perlu mengacu
pada peta yang memperlihatkan daerah rawan terhadap goncangan gempa,
yaitu Peta Bahaya Goncangan Gempa Bumi Indonesia, bisa juga disebut Peta
Percepatan Gempa Bumi, adalah peta yang memperlihatkan kontur nilai
percepatan gempa bumi dalam periode ulang dan pada jenis “basement” batuan
tertentu. Peta ini dibuat berdasarkan suatu metodologi probabilistik/kebolehjadian
dengan mempertimbangkan rata-rata kejadian gempa di dalam daerah zona
sumber gempa ataupun di sepanjang suatu patahan. Dengan banyaknya daerah
patahan di Kabupaten Sigi (lihat uraian pada bagian 3) maka resiko kegempaan di
Kabupaten Sigi menjadi sangat tinggi. Berdasarkan pada data resiko kegempaan di
Indonesia, Kabupaten Sigi (dalam hal ini Pulau Sulawesi) memiliki resiko yang cukup
tinggi yaitu antara 0,15 – 0,35g (lihat gambar 4.8). Keberadaan patahan Palu Koro
yang membentang pada bagian tengah Kabupaten Sigi semakin memberikan
gambaran yang jelas tentang resiko bencana kegempaan di Kabupaten Sigi.
Dari peta frekuensi kejadian gempabumi berfokus dangkal dan bersifat merusak
(Beca Carter Holling, 1979), tampak bahwa gempa bumi berkekuatan ≥ 6 Ms
berpeluang besar terjadi di kawasan P. Sumatera bagian barat, wilayah selatan P.
Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan daratan P. Sulawesi.
Sedangkan gempa bumi berkekuatan ≥ 7 Ms dapat terjadi pada dasar lautan di
lantai Samudera Indonesia dari mulai barat laut P. Sumatera menerus hingga ke
sebelah barat Aceh, sekitar P. Nias, Kepulauan Mentawai, sekitar P. Enggano, Selat
Sunda, sebelah selatan Jawa Timur, selatan dan utara Kepulauan Nusa Tenggara
termasuk Laut Flores, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Sulawesi dan perairan sebelah
timur P. Sulawesi sampai ke bagian barat P. Halmahera. Selanjutnya gempa bumi
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yang tergolong sangat besar berkekuatan ≥ 8 Ms dapat terjadi di kawasan
Halmahera hingga Samudera Pasifik di utara Irian Jaya.

4.2.

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA

Tujuan penetapan kawasan budidaya di Kabupaten Sigi adalah untuk menjaga
keseimbangan kawasan atas prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan
memperhatikan kondisi sosial ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, dan tujuan
pembangunan
Penentuan suatu kawasan budidaya dilakukan bertahap mulai dari pemeriksaan
kesesuaian kondisi fisik wilayah dan fakta sosial ekonomi. Pemeriksaan ini akan
menghasilkan beberapa kemungkinan alternatif kegiatan dalam ruang/kawasan.
Adapun kawasan budidaya yang dikelola pemanfaatan ruangnya terdiri dari
kawasan hutan produksi, pertanian, pertambangan, dan permukiman.

4.2.1. Kawasan Peruntukan Hutan
Kawasan budidaya kehutanan terbagi menjadi atas hutan produksi terbatas, hutan
produksi biasa, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Pemanfaatan hutan
produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan,
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu
dan bukan kayu, terdiri dari :

4.2.1.1. KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS
Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang digunakan untuk
kegiatan budidaya hasil-hasil hutan secara terbatas dengan tetap memperhatikan
fungsinya sebagai hutan untuk melindungi kawasan di bawahnya. Tujuan
pengelolaan kawasan ini adalah memanfaatkan ruang beserta sumberdaya hutan
dengan cara tebang pilih dan tanam untuk menghasilkan hasil-hasil hutan bagi
kepentingan

negara,

masyarakat,

industri,

ekspor

dengan

tetap

menjaga

kelestarian lingkungan. Berdasarkan Rencana Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
dan hasil perhitungan dengan perangkat lunak GIS luas Kawasan Hutan Produksi
Terbatas di Kabupaten Sigi lebih kurang sebesar 123.787 Ha.
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Pengelolaan

terhadap

kawasan

hutan

produksi

terbatas

dilakukan

untuk

memanfaatkan ruang beserta sumberdaya hutan, dengan cara tebang pilih dan
tanam untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat,
industri dan ekspor dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan
keanekaragaman.
Persebaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Sigi mencakup wilayah
Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Palolo, Kecamatan Kulawi, Kecamatan
Kulawi Selatan dan Kecamatan Pipikoro.
Tabel 4.3 Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Sigi
No.

Kecamatan

Luas

1.

Marawola Barat

4.735,22

2.

Palolo

4.155,91

3.

Kulawi

40.055,71

4.

Pipikoro

68.171,20

5.

Kulawi Selatan

6.668,98

Jumlah

123.787,02

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 2008-2028; Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, 2009

4.2.1.2. KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP
Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan
produksi tetap dimana eksploitasinya dengan tebang pilih atau tebang habis dan
tanam. Luas Kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan pada dokumen RTRW
Provinsi Sulawesi Tengah dan Penetapan Tata Guna Hutan dari Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2.662 Ha. Persebaran hutan produksi tetap di
Kabupaten Sigi berada di Kecamatan Kulawi dan Kulawi Selatan.
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Gambar 4.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Sigi 2010-2030
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Sumber: Lampiran UU No 27 Tahun 2008, diperbaharui dengan Citra Alos, 2009; Batas Desa Menggunakan Peta Kecamatan; RTRW Provinsi Sulteng, 2009; TGH Kesepakatan Prov. Sulteng, 2008;
FGD, 2009; Rumusan Tim Perencana, 2009

Gambar 4.8 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Sigi 2010-2030
(Sumber: RTRW Provinsi Sulteng, Peta TGH Kesepakatan, Rumusan Perencana, 2011)
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4.2.2. Kawasan Peruntukan Pertanian
A) Peruntukan Pertanian Lahan Basah
Kawasan pengembangan pertanian lahan basah di Kabupaten Sigi diarahkan
pada kawasan-kawasan yang memiliki kesesuaian lahan untuk pertanian lahan
basah, berada di daerah dataran rendah, yang sebagian besar terdapat di
Kecamatan Gumbasa, Sigi Biromaru, Tanambulava, dan Dolo, serta memiliki potensi
untuk dapat dilalui jaringan irigasi alam dan buatan. Kawasan pengembangan
pertanian lahan basah diarahkan pada desa-desa berlokasi di Kecamatankecamatan tersebut di atas dengan alokasi lahan untuk 20 tahun mendatang seluas
23.697,00 Ha.
Pengembangan budidaya usahatani merupakan usaha budidaya integral, dan
bersifat universal, dimana memandang kawasan sebagai titik sentral pembangunan
komoditas dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sumberdaya
lahan. Dalam pelaksanaan untuk pengembangan budidaya usahatani, perlu untuk
memperhatikan faktor usaha tani sebagaimana dinyatakan dalam Fadholi (1996),
antara lain adalah:
1.

tanah atau sumberdaya lahan

2.

tenaga kerja

3.

modal usaha

4.

pengelolaan usaha tani.

Tanah sebagai sumber unsur utama usahatani, sebagai tempat tumbuhnya
vegetasi, tentu saja harus memiliki suatu ukuran yang nyata sehingga akan dicapai
suatau ukuran tingkat optimalisasi pertumbuhan tanaman untuk menghasilkan suatu
produk. Untuk menilai keberhasilan tumbuh, suatu bentang lahan harus dilihat dari
unsur internal tanah maupun unsur pendukung agroklimatik. Ukuran internal tanah
antara lain:
a.

kesuburan tanah

b.

luas pertanian utama ( komoditas unggulan)

c.

luas pertanian tanaman penyangga.

Kesuburan tanah yang mencukupi dan luas tanah yang memadai dapat
diprediksikan produksi dari bentangan lahan yang diolah, untuk menilai kesuburan
tidak bisa dilepaskan dari kesesuian tanaman atas sumberdaya lahan yang tersedia.
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Faktor sumberdaya manusia berdasarkan kemampuan dan keahlian adalah
merupakan program yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan tenaga kerja
dalam sektor pertanian. Dalam konteks pengembangan budidaya pertanian, maka
tenaga kerja yang dimaksud adalah masyarakat lokal yang sudah dibina dan dilatih
untuk menggarap lahan yang tersedia. Faktor modal kerja bagi petani merupakan
penghambat utama, maka diperlukan adanya campur tangan dari pemerintah
sebagai fasilitator membuka akses pasar baik untuk komoditas penyangga, maupun
komoditas unggulan. Faktor pengelolaan usaha tani, tentunya perlu dimiliki oleh
petani dari mulai perencanaan usahatani sampai pasca panen, dengan demikian
daya saing usaha taninya akan kompetitif. Unsur teknologi menjadi signifikan untuk
dimengerti oleh petani, utamanya untuk jenis usahatani skala besar, sebagai
contohnya

adalah

budidaya

padi

sawah.

Sementara

itu,

di

samping

pengembangan kemitraan, upaya membina usahatani di tingkat rakyat perlu
dilakukan.
Adapun arahan pengembangan usaha masyarakat pertanian lahan basah di
Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut :
(1)

Dapat dilakukan melalui sistem penyuluhan dan pembinaan, terutama untuk
desa-desa yang basis kegiatan usaha masyarakatnya adalah petani.

(2)

Pengelolaan

pertanian

lahan

basah

di

Kabupaten

Sigi

juga

harus

mempertimbangkan faktor-faktor di bawah ini, yaitu:
a. Faktor-faktor sosio-ekonomis:
1.

Memberikan kemudahan pemasaran, baik dalam bentuk pemasaran
lokal dan eksternal, pedagang dan koperasi, dan aksesibilitas.

2.

Memberikan kemudahan jasa-jasa pendukung, baik dalam bentuk
kredit/sarana produksi dan penyuluhan.

b. Usaha-usaha produksi:
1.

Tanaman semusim yang dapat dikembangkan, antara lain: padipadian.

2.

Pengaturan jadwal tanam.

c. Rumah tangga petani:
1.

Pembinaan dan pengembangan keterampilan-keterampilan yang
dimiliki rumah tangga petani.
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2.

Pengembangan pendidikan melalui penyediaan fasilitas pendidikan.

3.

Sumber-sumber penghasilan lain, seperti dari kegiatan ternak dan
kebun dan pemanfaatan limbah ternak sebagai bagian dalam
pengembangan sumber energi serta pupuk organik dan pestisida
organik yang telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas tanah
serta memiliki biaya produksi yang lebih murah.

d. Tindakan-tindakan konservasi:
1.

Teknik-teknik

pembuatan

irigasi

semi

teknis

dan

teknis

untuk

meningkatkan masa panen menjadi minimal dua kali setahun.
2.

Teknik-teknik dengan bangunan fisik, melalui pembuatan kolam ikan,
tanggul penghambat, penahan tanah.

B) Peruntukan Pertanian Lahan Kering
Dalam merencanakan peruntukan lahan untuk kawasan budidaya pertanian lahan
kering, maka prinsip pengembangan yang digunakan juga relatif sama dengan
perencanaan

untuk

kawasan

pertanian

lahan

basah,

yaitu

dengan

mempertimbangkan kesesuaian lahan untuk komoditi pertanian lahan kering,
kondisi topografi dan pengairan, status lahan, dan bukan merupakan bagian dari
kawasan lindung.
Kawasan

Pengembangan

Pertanian

Lahan

Kering

memiliki

juga

memiliki

kemungkinan pengembangan menjadi Kawasan Perkebunan, khususnya untuk
kebun buah-buahan. Hal ini disebabkan karena kawasan perkebunan memilki
kesesuaian lahan yang hampir sama dengan pertanian lahan kering.
Walaupun lahan yang dialokasikan untuk pertanian lahan kering dapat dikonversi
menjadi kawasan perkebunan, akan tetapi prioritas penggunaaan lahan tetap
merupakan alokasi lahan untuk Pertanian Lahan Kering. Berdasarkan pada arahan
RTRW Provinsi alokasi lahan untuk pertanian lahan kering di Kabupaten Sigi adalah
sebesar lebih kurang 16 ribu Ha. Tetapi dengan melihat ketersediaan lahan yang
ada, pengembangan kawasan budidaya pertanian lahan kering di Kabupaten Sigi
dapat dikembangkan hingga 20.452,67 Ha yang tersebar di secara merata di
seluruh Kecamatan di Kabupaten Sigi.
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Adapun arahan pengembangan usaha masyarakat pertanian lahan kering di
Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut:
(1)

Pengembangan ekstensifikasi pertanian dilakukan pada lahan-lahan yang
terdapat di zona wilayah dataran tinggi dan dataran rendah dan dapat
diintegrasikan dengan pengembangan tanaman perkebunan.

(2)

Intensifikasi lahan pertanian melalui penyuluhan dan pembinaan, terutama
untuk desa-desa yang basis kegiatan usaha masyarakatnya adalah petani.

(3)

Faktor-faktor pengelolaan usaha masyarakat lahan kering di Kabupaten Sigi
yang harus dipertimbangkan, yaitu:
a. Faktor-faktor sosio-ekonomis:
1. Memberikan kemudahan pemasaran, baik dalam bentuk pemasaran
lokal dan eksternal, pedagang dan koperasi, dan aksesibilitas.
2.

Memberikan kemudahan jasa-jasa pendukung, baik dalam bentuk
kredit/sarana produksi dan penyuluhan.

3.

Pemerintah dapat memberikan kebijakan insentif dan beberapa
peraturan yang mendorong berkembangnya kegiatan usaha tani

b. Usaha-usaha produksi:
1. Vegetasi tetap yang dapat dikembangkan, antara lain: pohon
penghasil pakan, pohon buah-buahan, tanaman-tanaman yang
mempunyai nilai ekonomis.
2.

Tanaman semusim/tahunan yang dapat dikembangkan antara lain:
padi-padian, umbiumbian, sayur-sayur/jamur, tanaman palawija.

c. Rumah tangga petani:
1. Pembinaan dan pengembangan keterampilan-keterampilan yang
dimiliki rumah tangga petani.
2.

Pengembangan pendidikan melalui penyediaan fasilitas pendidikan.

3.

Sumber-sumber penghasilan lain, seperti dari kegiatan ternak dan
kebun.

d. Tindakan-tindakan konservasi:
1. Teknik-teknik dengan bangunan fisik, pada wilayah yang mempunyai
kemiringan lereng tinggi dapat dilakukan dengan pengolahan/
penanaman dengan garis kontur, teras bangku, teras guludan.
2.

Teknik-teknik vegetatif melalui cara tebas-bakar/tanpa pembakaran,
pembuatan kompos, pergiliran tanaman
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Gambar 4.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Kabupaten Sigi 2010-2030
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Sumber: Lampiran UU No 27 Tahun 2008, diperbaharui dengan Citra Alos, 2009; Batas Desa Menggunakan Peta Kecamatan; RTRW Provinsi Sulteng, 2009; TGH Kesepakatan Prov. Sulteng, 2008;
FGD, 2009; Rumusan Tim Perencana, 2009

Gambar 4.9 Peta Rencana Pola Ruang
Kawasan
Gambar
4.9 Pertanian Kabupaten Sigi 2010-2030
(Sumber: BPTP Sulteng, RTRW Sulteng, Analisis Kesesuaian Lahan, 2009)
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4.2.3. Kawasan Peruntukan Perkebunan
Pengembangan Kawasan Perkebunan diarahkan tersebar secara merata di seluruh
Kabupaten Sigi. Alokasi luas lahan kawasan perkebunan di Kabupaten Sigi berdasarkan
arahan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 2008-2028 adalah sebesar 55.718 Ha.
Pengembangan secara ekstensif untuk perkebunan masih dimungkinkan sepanjang
komoditasnya adalah tanaman yang mempunyai fungsi konservasi terhadap air dan tanah.
Pengembangan kawasan perkebunan memiliki arti penting dalam pengembangan wilayah di
Kabupaten Sigi, mengingat kontribusi sektor perkebunan yang cukup berarti dalam
pengembangan wilayah di Kabupaten Sigi, serta fungsi konservasi terhadap lingkungan,
maka upaya secara ekstensif masih dapat dilakukan. Gambaran selengkapnya mengenai
potensi lahan untuk perkebunan dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut.
Tabel 4.4 Luas Areal Perkebunan di Kabupaten Sigi 2010-2030
No.

Kecamatan

Luas (Ha)

Persentase

1.

Dolo Barat

1.157,88

2,08%

2.

Dolo Selatan

5.750,33

10,32%

3.

Gumbasa

4.035,84

7,24%

4.

Kulawi

9.616,78

17,26%

5.

Kulawi Selatan

5.303,43

9,52%

6.

Palolo

14.198,92

25,48%

7.

Pipikoro

10.649,55

19,11%

8.

Sigi Biromaru

4.391,50

7,88%

9.

Tanambulava

614,64

1,10%

55.718,86

100,00%

Jumlah
Sumber: Rumusan Tim Penyusun, 2011
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Gambar 4.11 Rencana Pola Ruang Kawasan Perkebunan Kabupaten Sigi 2010-2030
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Sumber: Lampiran UU No 27 Tahun 2008, diperbaharui dengan Citra Alos, 2009; Batas Desa Menggunakan Peta Kecamatan; RTRW Provinsi Sulteng, 2009; TGH Kesepakatan Prov. Sulteng, 2008;
FGD, 2009; Rumusan Tim Perencana, 2009

Gambar 4.10 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perkebunan Kabupaten Sigi 2010-2030
(Sumber: BPTP Sulteng, RTRW Sulteng, Analisis Kesesuaian Lahan, 2009)
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4.2.4. Kawasan Peruntukan Pertambangan
Berdasarkan pada arahan pola ruang dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dan
analisis potensi sumberdaya mineral di Kabupaten Sigi, terdapat lokasi-lokasi yang
dapat

dikembangkan

sebagai

kawasan

pertambangan,

yaitu

kawasan

pertambangan mineral logam dan kawasan pertambangan panas bumi. Alokasi
ruang untuk pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Sigi Biromaru
dengan luas kawasan sebesar 7.950 Ha (lihat gambar 4.12).
Sedangkan potensi panas bumi terdapat di sepanjang sesar aktif Palu Koro yang
membujur dari utara menuju selatan Kabupaten Sigi. Wilayah-wilayah yang
diperkirakan memiliki potensi panas bumi di Kabupaten Sigi antara lain Kecamatan
Dolo, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Tanambulava, dan Kecamatan Sigi
Biromaru.
Untuk pengembangan dan upaya eksploitasi potensi mineral yang ada di
Kabupaten Sigi membutuhkan sebuah studi yang mendalam terkait dengan
kemanfaatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan mengingat kabupaten ini
merupakan kabupaten yang berfungsi lindung bagi kabupaten di sekitarnya.
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Gambar 4.12 Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Kabupaten Sigi 2010-2030
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Sumber: Lampiran UU No 27 Tahun 2008, diperbaharui dengan Citra Alos, 2009; Batas Desa Menggunakan Peta Kecamatan; RTRW Provinsi Sulteng, 2009; TGH Kesepakatan Prov. Sulteng, 2008;
FGD, 2009; Rumusan Tim Perencana, 2009

Gambar 4.11 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Kabupaten Sigi 2010-2030
Gambar 4.11
(Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, 2008)
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4.2.5. Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pengelolaan kawasan pariwisata dilakukan untuk memanfaatkan potensi keindahan
alam

dan

budaya

guna

mendorong

perkembangan

pariwisata

dengan

memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan
lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Pengembangan

Pariwisata

Accommodation,

mengikuti

Attraction).

Konsep

Konsep

3A

pengembangan
mengungkapkan

3A

(Access,

pentingnya

mengembangkan Objek Wisata dengan mendukung faktor-faktor wisatawan yang
datang ke Objek Wisata seperti Aksesibilitas ke Objek wisata, Akomodasi untuk para
wisatawan, dan penjagaan nilai-nilai Atraksi dari sebuah Objek Wisata.
Kriteria

Penetapan

pengembangan

kawasan

wisata

di

Kabupaten

Sigi

menggunakan dua pendekatan sebagai berikut:
a)

kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, serta
tidak mengganggu kelestarian lingkungan

b)

kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata secara ruang
dapat memberikan manfaat:
1.

meningkatkan devisa dari sektor pariwisata dan meningkatkan investasi di
daerah;

2.

mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;

3.

tidak mengganggu fungsi lindung;

4.

tidak mengganggu upaya kelestarian sumberdaya alam;

5.

meningkatkan pendapatan masyarakat;

6.

meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;

7.

meningkatkan kesempatan kerja;

8.

melestarikan budaya lokal;

9.

meningkatkan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan

pemaparan

mengenai

konsep

3A

di

atas,

maka

rencana

pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Sigi dilakukan melalui:
a)

Pengembangan paket wisata alam di kawasan Taman Nasional Lore Lindu,
Hutan Wisata Wera, Air Terjun Wera, Pemandian Air Panas Bora (Atraksi).

b)

Pengembangan kawasan wisata tradisional di Kecamatan Kulawi (Atraksi).
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c)

Pengembangan Kawasan Wisata Pakuli (habitat perkembangbiakan burung
Maleo).

d)

Pengembangan jaringan jalan ke objek wisata tersebut yang saat ini sebagian
besar masih dalam kondisi yang kurang bagus (Aksesibilitas).

e)

Pengembangan angkutan persewaan khusus ke tempat-tempat wisata
(Akomodasi).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

174

BUKU RENCANA
800000

820000

840000

860000

880000

Palu Barat
Teluk P alu

9900000

9900000

Parigi

Kinovaro
KO TA PALU

Por am e

Marawola Barat

$

$

|x

Bin ang a

$

M pan au

D om bu

$

Marawola $

Kota rind au

Sigi Biromaru

Dolo

Kal ek e

8
"

$

Bor a

%&
D

Parigi Selatan

9880000

9880000

Dolo Barat

Palolo

Tanambulava

M ak m ur

$

Sib ala ya U ta ra

Banawa Pinembani

$

Kam aro ra A

$

Bul ube te

$

Pak u li

$

D
&

9860000

9860000

Dolo Selatan

Nokilalaki

Gumbasa

B
$
To m ad o

$

B
$

Lore Utara

B
$
Lindu
Rio Pakawa

¸"

9840000

9840000

Bol apa pu

$

Kulawi
Lore Utara

9820000

9820000

x%

Law u a

$

Kulawi Selatan

Lore Tengah
Pea na

9800000

9800000

$

Provinsi Sulbar
Pipikoro

Lore Selatan

Zonasi Pemanfaatan Ruang TNLL
Danau Lindu
Zona Inti
Zona Pemanfaatan
Zona Rehabilitasi
Zona Rimba
Permukiman eksisting

M

Lore Selatan

9780000

9780000

Jenis Obyek Wisata

"8 Hutan Wisata
x| Tahura
"¸ Wisata Alam
& Wisata Alam (Air Panas)
D
B Wisata Alam (Danau Lindu) dan Sejarah
$
x% Wisata Cagar Budaya
800000

Provinsi Sulsel

0
820000

840000

5

Skala:
10

15

860000

20 Km
880000

PEKERJAANBANTEK
PENYELARASAN
RENCANA
TATA RUANG
SIGI TAHUNSIGI
20102010-2030
- 2030
PEKERJAAN
PENYUSUNAN
RENCANA
TATA WILAYAH
RUANG W(RTRW)
ILAYAHKABUPATEN
(RTRW ) KABUPATEN
UTARA

Gambar 4.13 Rencana Pola Ruang Kawasan Wisata Kabupaten Sigi 2010-2030
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Sumber: Lampiran UU No 27 Tahun 2008, diperbaharui dengan Citra Alos, 2009; Batas Desa Menggunakan Peta Kecamatan; RTRW Provinsi Sulteng, 2009; Balai Besar TN Lore Lindu, 2009;
FGD, 2009; Rumusan Tim Perencana, 2009

Gambar 4.12 Peta Rencana Pola Ruang
Kawasan
Gambar
4.12 Wisata Kabupaten Sigi 2010-2030
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4.2.6. Kawasan Peruntukan Permukiman
A) Peruntukan Permukiman Perkotaan
Dalam rencana permukiman perkotaan ini, ada beberapa aspek yang perlu
diperhatikan antara lain:
1.

Perumahan harus dilayani oleh satu sistem permukiman yang didasarkan pada
karakteristik fisik, sosial, budaya dan ekonomi yang layak, sehingga dapat
menunjang dan menyatukan kehidupan penduduk di dalamnya.

2.

Permukiman perkotaan harus bersifat mandiri, dalam artian penyediaan
fasilitas sosial dan fasilitas umum harus disediakan di kawasan permukiman
tersebut.

3.

Untuk perkembangan sebuah permukiman menjadi suatu pusat kegiatan
maupun menjadi suatu kota, permukiman tersebut harus melalui suatu
tahapan. Contohnya permukiman menjadi desa, desa menjadi kota kecil, kota
kecil menjadi kota menengah, kota menengah menjadi kota besar dan
seterusnya.

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan diarahkan untuk menopang
kegiatan-kegiatan distribusi, koleksi dan pelayanan umum serta produksi komoditas
berbasis pertanian. Dimana kedekatan jarak antara permukiman dan kegiatan
produksi

merupakan

kebutuhan

yang

perlu

difasilitasi.

Penyediaan

lahan

permukiman yang disediakan berdasarkan struktur pusat pertumbuhan yang
luasannya diarahkan sesuai dengan satuan wilayah yang dilayani.
Ketersediaan areal pemukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana
investasi yang ada di daerah sekitarnya sehingga dapat mendorong kegiatan lain
yang ada di sekitarnya. Persyaratan lain dari pengembangan permukiman
perkotaan ini adalah pengembangan permukiman tidak mengganggu fungsi
lindung dan tidak mengganggu upaya kelestarian sumberdaya alam. Perhitungan
luas areal kawasan permukiman yang disediakan adalah dengan asumsi setiap
kepala keluarga membutuhkan luas lahan permukiman rata-rata sebesar 500 m2,
sehingga diperkirakan kebutuhan lahan permukiman perkotaan di Kabupaten Sigi
adalah sebesar 10.418 Ha, yang tesebar di Kecamatan Marawola, Sigi Biromaru,
Palolo,dan Kulawi. Pengembangan dilakukan dengan penyediaan sarana dan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi
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prasarana: pendidikan, kesehatan, kerohanian, air bersih, listrik, dan komunikasi
pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan kebutuhan rencana.
Sesuai dengan arahan rencana struktur ruang, maka kawasan perkotaan yang
direncanakan di Kabupaten Sigi terdiri dari:
1.

Kawasan perkotaan untuk menunjang kegiatan perdagangan skala regional
sebagai ekstensi dari perkotaan Palu yang diarahkan di Kalukubula.

2.

Kawasan perkotaan yang berfungsi pusat pemerintahan skala kabupaten
yang direncanakan berlokasi di Bora dengan wilayah pengaruh mencakup
kecamatan Tanambulava dan Kecamatan Gumbasa.

3.

Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan skala kawasan
yang tersebar di Kecamatan Marawola, Kecamatan Palolo, dan Kecamatan
Kulawi.

4.

Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kecamatan untuk setiap
kecamatan di Kabupaten Sigi.

B) Peruntukan Permukiman Perdesaan
Permukiman Perdesaan di Kabupaten Sigi terdiri dari permukiman transmigrasi dan
permukiman penduduk lokal. Permukiman ini walaupun umumnya sederhana
namun sudah cukup layak untuk dihuni. Permukiman perdesaan tersebar secara
merata

di

masing-masing

desa

di

Kabupaten

Sigi.

Keberadaan

kawasan

permukiman yang ada saat ini sebagian berlokasi di kawasan lindung atau sekitar
kawasan

lindung

jika

masih

memungkinkan

dapat

dipertahankan

dan

perkembangannya dibatasi sehingga tidak merusak kawasan lindung. Upaya-upaya
penyuluhan dan pemberdayaan masayarakat sekitar hutan dan yang berada di
Kawasan

Lindung

mutlak

dilakukan

sebagai

upaya

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.
Upaya ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari upaya pengembangan
Kabupaten Sigi sebagai wilayah konservasi, sehingga reinvestasi modal dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan lindung mutlak
diperlukan. Upaya ini sejalan dengan salah satu pilar pembangunan Kabupaten Sigi
yaitu pengembangan usaha yang memanfaatkan hasil hutan non kayu sebagai
tumpuan dalam rangka pengembangan kesejahteraan masyarakat Sigi yang
tinggal di sekitar kawasan lindung.
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Gambar 4.14 Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi 2010-2030
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Sumber: Lampiran UU No 27 Tahun 2008, diperbaharui dengan Citra Alos, 2009; Batas Desa Menggunakan Peta Kecamatan; RTRW Provinsi Sulteng, 2009;
FGD, 2009; Rumusan Tim Perencana, 2009

Gambar 4.13 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman di Kabupaten Sigi 2010-2030
Sumber: RTRW Sulteng, Analisis Kesesuaian Lahan, 2011)
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Gambar 4.14 Peta Rencana Pola Ruang di Kabupaten Sigi 2010-2030
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BAB 5. PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN
Kawasan

strategis

kabupaten

adalah

wilayah

yang

penataan

ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup internal
Kabupaten Sigi ataupun lingkup eksternal yang lebih luas, terhadap aktivitas
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis merupakan
kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh
besar terhadap:
1.

Tata ruang di wilayah sekitarnya;

2.

Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau

3.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis kabupaten berfungsi:
a)

mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan
keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam
mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;

b)

sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan
kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai
mempunyai

pengaruh

sangat

penting

terhadap

wilayah

kabupaten

bersangkutan;
c)

untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di
dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;

d)

sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW
kabupaten; dan

e)

sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan:
a)

kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

b)

nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi
penanganan kawasan;

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi
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c)

kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan
terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan
pada kawasan yang akan ditetapkan;

d)

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan

e)

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan dengan kriteria:
a)

memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang
memiliki kekhususan;

b)

memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah
provinsi yang ada di wilayah kabupaten;

c)

dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi,
namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada
pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;

d)

dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan
ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu
merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
1)

potensi ekonomi cepat tumbuh;

2)

sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;

3)

potensi ekspor;

4)

dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;

5)

kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

6)

fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan;

7)

fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam
rangka mewujudkan ketahanan energi; atau

8)

kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di
dalam wilayah kabupaten;

e)

dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan
sosial budaya, antara lain kawasan yang merupakan:
1)

tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
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2)

prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

3)

aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

4)

tempat perlindungan peninggalan budaya;

5)

tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman
budaya; atau

6)
f)

tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

merupakan

kawasan

yang

memiliki

nilai

strategis

pendayagunaan

sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain:
1)

fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
berdasarkan posisi geografis sumberdaya alam strategi, pengembangan
teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;

2)

sumberdaya alam strategis;

3)

fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi
kedirgantaraan;

g)

4)

fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau

5)

fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup seperti:
1)

tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

2)

kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/
atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus
dilindungi dan/atau dilestarikan;

3)

kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air
yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;

4)

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim
makro;

5)

kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan
hidup;

6)

kawasan rawan bencana alam; atau

7)

kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan
mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
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Secara ringkas, kriteria penetapan kawasan strategis di Kabupaten Sigi baik yang
memiliki skala nasional maupun skala kabupaten dapat dilihat pada tabel 5.1
berikut.
Tabel 5.1 Kriteria Penetapan Kawasan Strategis di Kabupaten Sigi
No.
1.

Jenis Kawasan
Strategis

Kriteria Penetapan

Indikasi Lokasi

Kawasan
Strategis Ekonomi

Pertanian Lahan Basah Irigasi
Teknis (produktivitas tinggi)

Sigi Biromaru, Gumbasa,
Tanambulava,
Dolo,
Kulawi, Palolo, Pipikoro

Perkebunan
Kelapa

2.

Kawasan
Strategis
Budaya

Sosial

Kakao

dan

Kecenderungan pertumbuhan
sektor perdagangan sebagai
limpasan dari Kota Palu

Sigi Biromaru, Marawola

Keberadaan bahan tambang
mineral
(logam
dan
nonlogam: panas bumi)

Sigi
Biromaru,
Selatan, Gumbasa

Keberadaan adat Istiadat
yang masih terpelihara

Kulawi

Terdapat
budaya

benda

Dolo

cagar

3.

Kawasan
Strategis
Lingkungan

Keberadaan ekosistem yang
unik; menuntut prioritas tinggi
peningkatan
kualitas
lingkungan hidup; menjaga
keseimbangan hidrologi

Kulawi, Pipikoro, Lindu,
Nokilalaki, Palolo, Sigi
Biromaru, Dolo

4.

Kawasan
Strategis
Pemerintahan
dan Pelayanan
Publik

Pusat
pemerintahan
kabupaten
kecamatan

Sigi Biromaru dan seluruh
PPK di Kabupaten Sigi

pelayanan
skala
maupun

Sumber: Rumusan Tim Penyusun, 2011

Berdasarkan pada kriteria-kriteria tersebut di atas, maka lokasi-lokasi di Kabupaten
Sigi yang memiliki peran strategis dalam pengembangan wilayah antara lain.
A) Kawasan Strategis Pengembangan Ekonomi
1. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Palu – Donggala – Parigi – Sigi
Kabupaten Sigi merupakan satu bagian dari kawasan strategis ekonomi PALAPAS
sebagai kawasan strategis provinsi, yaitu kawasan pusat pertumbuhan yang
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diharapkan mampu mendorong perkembangan wilayah di daerah sekitarnya.
Sebagian wilayah di Kabupaten Sigi yang berbatasan langsung dengan Kota Palu
merupakan bagian integral dalam konteks pengembangan ekonomi kawasan.
Kawasan-kawasan tersebut secara indikatif terlihat di Desa Kalukubula, Desa
Mpanau, Desa Lolu di Kecamatan Sigi Biromaru. Potensi utama di kawasan ini yang
dapat ditangkap peluangnya oleh Kabupaten Sigi adalah pengembangan aktivitas
perdagangan dan jasa skala regional.
2. Kawasan Agropolitan
Sebagai kawasan dengan potensi pertanian yang sangat signifikan maka, perlu ada
upaya strategis dari pemerintah Kabupaten Sigi untuk mengembangkan pertanian
secara terpadu, salah satunya melalui pengembangan Kawasan Agropolitan.
Kecamatan-kecamatan

yang

berpotensi

sebagai

kawasan

pengembangan

agropolitan antara lain adalah wilayah yang mempunyai nilai daya saing komoditas
unggulan sektor pertanian, antara lain Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo,
Kecamatan Kulawi, dan Kecamatan Pipikoro. Tentu saja pengembangan kawasan
agropolitan ini perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Kendala utama
pengembangan kawasan di Kabupaten Sigi sebagaimana diuraikan dalam
pembahasan

sebelumnya

adalah

keterbatasan

infrastruktur

pendukung

pengembangan wilayah.
3. Kawasan Pertambangan
Kabupaten Sigi memiliki kawasan pertambangan mineral yang cukup potensial
untuk dikembangkan dan lokasinya berada di luar kawasan lindung. Tetapi kawasan
ini berpotensi menimbulkan konflik lingkungan dengan kawasan sekitarnya,
sehingga

pertumbuhan

dan

perkembangannya

perlu

mendapat

prioritas

penanganan dari pemerintah Kabupaten Sigi. Kawasan ini terdapat di Kecamatan
Sigi Biromaru untuk pertambangan mineral logam serta Kecamatan Dolo dan
Gumbasa untuk potensi pertambangan mineral non logam yaitu panas bumi. Hanya
saja keberadaan potensi panas bumi berada pada kawasan lindung sehingga
pemanfaatannya harus diatur dengan aturan yang ketat agar tidak merusak
kawasan lindung di Kabupaten Sigi.
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B) Kawasan Strategis Pengembangan Sosial Budaya
Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa Kabupaten Sigi memiliki
potensi budaya yang sangat unik. Keberadaan desa-desa dengan ciri permukiman
tradisional

dan

masih

memegang

kuat

tradisi

perlu

dipertahankan

dan

dikembangkan sebagai salah satu aset pengembangan wilayah di Kabupaten Sigi.
Kawasan yang masih memiliki desa tradisional adalah Kecamatan Kulawi yang
antara lain tersebar di Desa Namo, Desa Toro, Desa Boladangko, dan Desa
Tangkulowi.
C) Kawasan Strategis Lingkungan
Kabupaten Sigi memiliki kawasan yang memiliki nilai strategis pelestarian lingkungan
secara nasional dan internasional, sehingga dikategorikan sebagai kawasan
strategis nasional yang berada di Kabupaten Sigi antara lain Taman Nasional Lore
Lindu dan WS Palu Lariang, sedangkan kawasan strategis lingkungan skala
kabupaten adalah kawasan enclave di sekitar Danau Lindu. Selengkapnya dapat
dilihat pada uraian berikut.
1. Taman Nasional Lore Lindu
Taman Nasional Lore Lindu memiliki berbagai tipe ekosistem yaitu hutan pamah
tropika, hutan pegunungan bawah, hutan pegunungan, sampai hutan dengan
komposisi jenis yang berbeda.
Tumbuhan yang dapat dijumpai di hutan pamah tropika dan pegunungan bawah
antara lain: Eucalyptus deglupta, Pterospermum celebicum, Cananga odorata,
Gnetum

gnemon,

Castanopsis

argentea,

Agathis

philippinensis,

Philoclados

hypophyllus, tumbuhan obat, dan rotan.
Hutan sub-alpin di taman nasional ini berada di atas ketinggian 2.000 meter dpl.
Keadaan hutannya sering diselimuti kabut, dan sebagian besar pohonnya kerdilkerdil yang ditumbuhi lumut.
Di dalam kawasan taman nasional terdapat berbagai ragam satwa yaitu 117 jenis
mamalia, 88 jenis burung, 29 jenis reptilia, dan 19 jenis amfibia. Lebih dari 50% satwa
yang terdapat di kawasan ini merupakan endemik Sulawesi di antaranya kera
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tonkean

(Macaca

tonkeana

tonkeana),

babi

rusa

(Babyrousa

babyrussa

celebensis), tangkasi (Tarsius diannae dan T. pumilus), kuskus (Ailurops ursinus furvus
dan Strigocuscus celebensis callenfelsi), maleo (Macrocephalon maleo), katak
Sulawesi

(Bufo

celebensis),

musschenbroekii),

tikus

musang

Sulawesi

Sulawesi

(Rattus

(Macrogalidia

celebensis),

musschenbroekii

kangkareng

Sulawesi

(Penelopides exarhatus), ular emas (Elaphe erythrura), dan ikan endemik yang
berada di Danau Lindu (Xenopoecilus sarasinorum).
Di samping kekayaan dan keunikan sumberdaya alam hayati, taman nasional ini
juga memiliki kumpulan batuan megalitik yang bagus dan merupakan salah satu
monumen megalitik terbaik di Indonesia. Taman Nasional Lore Lindu mendapat
dukungan bantuan teknis internasional, dengan ditetapkannya sebagai Cagar
Biosfir oleh UNESCO pada tahun 1977.
2. WS Palu Lariang
Kabupaten Sigi sebagai wilayah terbesar dalam WS Palu Lariang memegang peran
ekologis yang sangat penting dalam rangka pengelolaan sumberdaya air di Provinsi
Sulawesi Tengah bagian utara. Keberadaan WS Palu Lariang akan sangat
menunjang dalam rangka Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya
Rusak Air dan Konservasi Sumber Daya Air. Keberlanjutan fungsi dalam WS Palu
Lariang akan memberikan dampak positif bagi pengembangan Kabupaten Sigi.
Sumberdaya air permukaan yang berlimpah merupakan satu potensi yang masih
terus dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan wilayah Kabupaten Sigi.
3. Kawasan Enclave di Sekitar Danau Lindu
Selain memiliki kawasan strategis nasional untuk kepentingan lingkungan hidup,
Kabupaten Sigi juga memiliki kawasan strategis kabupaten untuk lingkungan hidup
yaitu kawasan sekitar Danau Lindu. Nilai strategis kawasan ini karena letaknya yang
berdekatan dengan Danau Lindu dan merupakan daerah enclave, sehingga
membutuhkan penanganan khusus agar tidak memicu kerusakan lingkungan di
kawasan sekitar Danau Lindu yang masuk dalam zona Taman Nasional Lore Lindu.
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D) Kawasan Strategis Pemerintahan
1. Kawasan Perkotaan Bora
Bora sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Sigi memiliki peran strategis dalam
rangka pelayanan umum dan pemerintahan bagi masyarakat Kabupaten Sigi.
Untuk dapat mengemban fungsi pelayanan pemerintahan maka pengembangan
infrastruktur transportasi menuju kawasan ini mutlak dikembangkan.
2. Kawasan Perkotaan Mpanau-Kaukubula
Merupakan salah satu kawasan perkotaan di Kabupaten Sigi yang berperan dalam
menunjang aktivitas perdagangan dan jasa skala regional. Faktor kedekatan
dengan Kota Palu sebagai pusat perdagangan dan jasa skala provinsi menjadikan
kawasan ini memiliki nilai strategis dalam rangka pengembangan wilayah
Kabupaen Sigi masa mendatang.
3. Kawasan Perkotaan Kulawi
Memiliki peran strategis dalam rangka mengurangi kesenjangan antara kawasan
utara Kabupaten Sigi dengan kawasan selatan Kabupaten Sigi. Kawasan perkotaan
Kulawi dapat menjadi penopang utama pelayanan bagi kecamatan-kecamatan di
bagian selatan Kabupaten Sigi yang secara geografis cukup jauh dan aksesnya
masih terbatas.
4. Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan
Kawasan ibukota kecamatan ditempatkan sebagai kawasan strategis karena setiap
pemerintahan kecamatan harus dapat melayani penduduknya dengan suatu
sistem pelayanan yang cepat dan terpadu. Hal ini disebabkan karena kondisi
wilayah perdesaan di Kabupaten Sigi pada umunya berjauhan letaknya, sehingga
penduduk akan sangat terbantu apabila pelayanan yang mereka butuhkan pada
saat datang ke ibukota kecamatan tersedia di satu tempat, dengan kelengkapan
dan tingkat pelayanan yang memuaskan.
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Gambar 5.1 Peta Penetapan Kawasan Strategis di Kabupaten Sigi 2010-2030
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BAB 6. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN
Perwujudan RTRW Kabupaten Sigi pada dasarnya dilakukan dalam berbagai
program pemanfaatan ruang atau pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
arahan rencana. Untuk menyusun program-program pembangunan Kabupaten Sigi
sesuai

dengan

arahan

rencana,

maka

diperlukan

suatu

indikasi

program

pembangunan yang diturunkan dari berbagai komponen RTRW Kabupaten Sigi. Di
dalamnya tercakup program-program pembangunan yang bersifat indikatif,
tahapan pelaksanaan, sumber dana serta institusi pelaksanaannya.
Dalam

perumusan

indikasi

program

pembangunan

Kabupaten

Sigi

ini

dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1.

Adanya komponen-komponen RTRW Kabupaten Sigi yang perwujudannya
membutuhkan implementasi secara langsung dalam bentuk program-program
pembangunan fisik (rencana pemanfaatan ruang, rencana pengembangan
sarana-prasarana, dan rencana pengembangan kawasan prioritas).

2.

Adanya

kebutuhan

untuk

melakukan

prioritisasi

dalam

pelaksanaan

pembangunan sesuai dengan tahapan pembangunan Kabupaten.
3.

Adanya sumber dana yang berbeda serta perlunya dukungan kelembagaan
untuk melaksanakan program pembangunan.

Program-program yang akan disusun tersebut pada dasarnya masih bersifat indikatif
dan

diharapkan

menjadi

suatu

indikator

didalam

penyusunan

program

pembangunan sektoral oleh instansi untuk jangka panjang. Susunan program
pembangunan sektoral tersebut, tidak dapat terlepas dari kebijakan pembangunan
yang telah digariskan didalam RPJP Daerah, RPJM daerah, serta program-program
pembangunan yang telah disusun oleh instansi untuk jangka menengah.
A) Nama Program
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Nama program dari usulan program pemanfaatan ruang yang merupakan
penjabaran dari perwujudan rencana struktur ruang Kabupaten Sigi, Rencana Pola
Ruang Kabupaten Sigi 2010-2030 dan perwujudan kawasan strategis Kabupaten Sigi.
B) Lokasi Program
Lokasi program dan kegiatan adalah Kabupaten Sigi.
C) Besaran Program
Menggambarkan kerangka indikatif volume program.
D) Instansi Pelaksana
Menggambarkan tugas dan tanggung jawab institusi pengelola program di
Kabupaten Sigi sesuai tupoksi yang telah ditetapkan.
E) Sumber Pendanaan
Menggambarkan pos-pos pembiayaan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan
program baik melalui APBN, APBD, ataupun sumber pembiayaan lain yang sah.
F) Jangka Waktu Pelaksanaan Program
Jangka waktu dan tahapan pelaksanaan program dari rencana pengembangan
kawasan perencanaan didasarkan prioritas pembangunan dan berdasarkan
rencana pembangunan 20 (dua puluh) tahun Kabupaten Sigi. Gambaran
selengkapnya dari arahan program pemanfaatan ruang di Kabupaten Sigi selama
kurun waktu 20 tahun mendatang dapat disajikan dalam tabel berikut.
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Tabel 6.1 Arahan Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi 2010-2030
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Tabel 6.2 Arahan Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi 2010-2030
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Tabel 6.3 Arahan Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi 2010-2030
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Tabel 6.4 Arahan Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi 2010-2030
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Tabel 6.5 Arahan Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi 2010-2030
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BAB 7. KETENTUAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN
Pengendalian dan pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)
dilaksanakan guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana tata ruang
wilayah, antara lain terwujudnya keterpaduan dalam pelaksanaannya. Untuk
mendukung hal tersebut, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan RTRWK
dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah Kabupaten (BKTRK) yang
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
Dalam

hal

pengendalian,

cakupan

kegiatannya

mencakup

pengendalian

pemanfaatan ruang di kawasan lindung, di kawasan budidaya, di kawasan
perdesaan, di kawasan perkotaan, dan di kawasan strategis.
a.

Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung adalah upaya
pengawasan

dan penertiban

terhadap

kawasan-kawasan yang

telah

ditetapkan sebagai kawasan lindung (kawasan suaka alam, kawasan
pelestarian alam, dan kawasan perlindungan bawahan) sesuai dengan
arahan pengelolaan kegiatan untuk masing-masing kategori kawasan lindung
yang ada.
b.

Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budidaya adalah upaya
pengawasan dan penertiban terhadap kawasan budidaya tidak terbangun
(Kawasan hutan produksi, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian
lahan basah, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, dsb) maupun
kawasan budidaya terbangun (kawasan perumahan, kawasan perdagangan,
kawasan industri, dsb) sesuai dengan arahan pengembangan kegiatan dan
pemanfaatan ruang untuk tiap jenis kawasan budidaya yang ada, antar
kawasan budidaya, maupun adanya perubahan jenis pemanfaatan ruang
dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenisnya.
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c.

Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan adalah upaya
pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang di kawasan
perdesaan sesuai dengan rencana tata ruang.

d.

Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan sebagaimana
adalah upaya pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang di
kawasan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang.

e.

Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan strategis adalah upaya
pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang di kawasankawasan yang ditetapkan sebagai kawasan srategis yang telah ditentukan
sebelumnya sesuai dengan rencana tata ruang

7.1.

PERATURAN ZONASI

Peraturan zonasi adalah penetapan kegiatan yang harus, boleh, dan tidak boleh
dilaksanakan pada suatu zona. Dalam peraturan zonasi mencakup kegiatan :
a.

Penetapan intensitas kegiatan pada setiap zona yang ditetapkan

b.

Penetapan luasan kawasan yang diijinkan untuk suatu fungsi tertentu selama
masih berkesesuaian.
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Tabel 7.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi
Zona Berdasarkan Pola Ruang
Wilayah Kabupaten

Deskripsi

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Ketentuan Umum Kegiatan

Keterangan

A. Kawasan Lindung
A.1 Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan
sistem penyangga kehidupan untuk
mengatur tata air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, dan
memelihara kesuburan tanah.
Kawasan
hutan
lindung
di
Kabupaten Sigi memiliki karakteristik
vegetasi hutan tropis basah yang
sangat unik

Kegiatan yang diperbolehkan:
Wisata alam yang tidak berpotensi
merusak ekologi kawasan hutan
lindung
Kegiatan yang tidak diperbolehkan:
Aktivitas
budidaya
baik
perkebunan, pertanian lahan kering
ataupun permukiman

Hutan lindung di Kabupaten Sigi
mencakup areal seluas 136.910,91
Ha, tersebar di Kecamatan Pipikoro
(CA DAS Lariang)
Kecamatan Kulawi, Kulawi Selatan,
Dolo Selatan, Marawola Barat, Palolo
(CA DAS Palu)

A.2 Kawasan Lindung Setempat
A.2.1 Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan
sepanjang kiri kanan sungai, yang
mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi
sungai.
Tujuan
perlindungan
sempadan sungai adalah untuk
melindungi sungai dari kegiatan
manusia yang dapat mengganggu
dan merusak kualitas air sungai,
mengamankan aliran sungai dan
mencegah terjadinya erosi sedimen
pinggiran sungai

Kegiatan yang diperbolehkan:
Wisata Alam yang memberikan
dampak
kecil
terhadap
keberlanjutan kualitas air sungai
Pertanian Tanaman Keras

Sempadan
Sungai
ditetapkan
sebesar 50-100 meter di sepanjang
sungai Gumbasa dan Sungai Lariang
(Orde 1) dan 50 meter di sepanjang
aliran sungai orde 2 dan 3.

Kegiatan yang tidak diperbolehkan:
Aktivitas budidaya yang merusak
bentang alam dan berpotensi
mengganggu aliran air, mencemari
air sungai seperti permukiman,
pertambangan galian C
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Tabel 7.2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi (Lanjutan)
Zona Berdasarkan Pola Ruang
Wilayah Kabupaten
A.2.2 Sempadan Danau

Deskripsi
Kawasan sekitar danau adalah
kawasan di tepian danau, yang
mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi
danau.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Ketentuan Umum Kegiatan
Kegiatan yang diperbolehkan:
Wisata Alam yang memberikan
dampak
kecil
terhadap
keberlanjutan kualitas air sungai

Keterangan
Penetapan garis sempadan di sekitar
danau Lindu adalah sebesar 50-100
m (Permen PU No 63/1993) diukur dari
muka air pasang tertinggi

Pertanian Tanaman Keras
Kegiatan yang tidak diperbolehkan:
Aktivitas budidaya yang merusak
bentang alam dan berpotensi
mengganggu aliran air, mencemari
air sungai seperti permukiman,
pertambangan galian C
Aktivitas budidaya pertanian lahan
basah

A.3 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Dan Cagar Budaya
A.3.1 Taman Nasional Lore Lindu

Kawasan Taman Nasional Lore Lindu
sendiri
memiliki
luas
sebesar
217.991,18 Ha. Sedangkan yang
berada di Kabupaten Sigi seluas
lebih kurang 122.435,37 Ha atau
lebih dari 50% wilayah TN Lore Lindu
berada di Kabupaen Sigi.
Sebagai
wilayah
yang
telah
ditetapkan sebagai Taman Nasional
melalui Surat Keputusan Menteri
Kehutanan N0 464/kpts-II/99 dan
ditetapkan pula dalam PP No 26
Tahun 2008 maka pengelolaan

Zona Inti:
Kegiatan Yang diperbolehkan:

1. Penelitian dan pengembangan,
ilmu pengetahuan, pendidikan,
dan atau penunjang budidaya
dapat
dilakukan
dengan
melakukan monitoring dengan
membuat plot-plot permanen
yang
didukung
dengan
pengumpulan informasi awal
yang lebih detail melalui variasi
unit-unit lahan yang ada di
zona ini.

Zona inti adalah bagian taman
nasional yang mempunyai kondisi
alam baik biota atau fisiknya masih
asli dan tidak atau belum diganggu
oleh manusia yang mutlak dilindungi,
berfungsi
untuk
perlindungan
keterwakilan
keanekaragaman
hayati yang asli dan khas.
Zona inti
(TNLL)
gunung
Saluaga

Taman Nasional Lore Lindu
meliputi
Puncak-puncak
Lemolangga, Taba, dan
di bagian utara
Berlanjut
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Tabel 7.3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi (Lanjutan)
Zona Berdasarkan Pola Ruang
Wilayah Kabupaten

Deskripsi
Taman Nasional berada pada
kewenangan
Pemerintah
Pusat
dalam
hal
ini
Departemen
Kehutanan.
Departemen Kehutanan melalui
Balai Besar TN Lore Lindu telah
merumuskan
kebijakan
pengelolaan
kawasan
Taman
Nasional dengan cara menetapkan
zonasi taman nasional. Zonasi
tersebut meliputi Zona Inti, Zona
Rimba, Zona Pemanfaatan dan
Zona Lain (Zona Konservasi dan
Zona Khusus).

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Ketentuan Umum Kegiatan
2. Inventarisasi

dan monitoring
sumberdaya
alam
hayati
dengan ekosistemnya antara
lain dengan pembinaan daya
dukung
flora,
fauna
dan
ekosistemnya

Kegiatan
yang
dengan syarat:

diperbolehkan

1. Dapat dibangun sarana dan
prasarana tidak permanen dan
terbatas
untuk
kegiatan
penelitian dan pengelolaan.

2. Wisata Alam yang tidak merusak
bentang alam
kawasan

dan

ekosistem

Kegiatan yang tidak diperbolehkan:
Aktivitas ruang yang berpotensi
merusak
bentang
alam,
keanekaragaman
hayati
dan
ekosistem
kawasan
seperti
permukiman,
perkebunan,
pertanian lahan basah, pertanian
lahan kering dan pertambangan

Keterangan
sekitar lembah Palu, di bagian Palolo
bagian barat meliputi puncakpuncak gunung Gumbasa, Katopi
dan sebagian Kanawu. Bagian
Palolo
memanjang
ke Selatan
sampai lembah Napu dan Kulawi
meliputi puncak-puncak gunung:
Watubose, Nokilalaki, Towingkole,
Towing Rindi, Lowedaru, Rorema,
Tamuela, Maroro, Tokosa, Watureo,
Koa, Lantawungu, Tumangu, Bomba,
Kininau, Mapipi, Kalumea, Torontilo,
dan Mungku. Wilayah Besoa dan
Bada
meliputi
puncak-puncak
gunung Bobe, Halubeka, Malindo,
Sawuraga, Pontohonoa, Hampulo,
Pili,
Langka,
Halubala,
Rano,
Tokepangana,
Malemo,
Rodo,
Molalawa,
Ubulani,
Maseli,
Tomobepaolo,
Sepe,
Pointuwa,
Robo, Wongau, dan Tuwo.
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Tabel 7.4 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi (Lanjutan)
Zona Berdasarkan Pola Ruang
Wilayah Kabupaten

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Deskripsi

Ketentuan Umum Kegiatan
Zona Rimba:
Kegiatan Yang diperbolehkan:

1.

2.

3.

Penelitian
dan
pengembangan,
ilmu
pengetahuan, pendidikan, dan
atau
penunjang
budidaya
dapat
dilakukan
dengan
melakukan monitoring dengan
membuat plot-plot permanen
yang
didukung
dengan
pengumpulan informasi awal
yang lebih detail melalui variasi
unit-unit lahan yang ada di
zona ini.
Inventarisasi dan monitoring
sumberdaya
alam
hayati
dengan ekosistemnya antara
lain dengan pembinaan daya
dukung
flora, fauna dan
ekosistemnya
Pembinaan faktor fisik dari
ekosistem yang
mencakup
faktor hidrologi pada DAS dan
pada sumber/mata air, serta
rehabilitasi
kawasan
yang
mencakup
reboisasi
dan
konservasi tanah.

Keterangan
Zona Rimba adalah bagian taman
nasional yang karena letak, kondisi
dan potensinya mampu mendukung
kepentingan pelestarian pada zona
inti dan zona pemanfaatan. Zona
Rimba Taman Nasional Lore Lindu
(TNLL) memiiki kondisi alam baik Fisik
dan biotanya masih asli sebagian
besar belum diganggu oleh manusia.
Zona ini
adalah bagian taman
nasional yang karena letak, kondisi
dan potensinya mampu mendukung
kepentingan pelestarian pada zona
inti dan zona pemanfaatan serta
zona-zona lainnya.
Zona yang
berfungsi
sebagai
Baffer
ini
merupakan satu-satunya zona yang
terbentang dari Utara ke Selatan
meliputi wilayah dari puncak-puncak
gunung utama seperti gunung
Wonggo,
Matantimali,
Waloside,
Tolipa, Mangkuho, Tutukarue, Lemo,
Tanumundu,
Huloumanaseli,
Tamungkuena, Kalambio, Watuwatu,
Padabangi, Banga.
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Tabel 7.5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi (Lanjutan)
Zona Berdasarkan Pola Ruang
Wilayah Kabupaten

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Deskripsi

Ketentuan Umum Kegiatan
Kegiatan
yang
dengan syarat:
1.

2.

diperbolehkan

Dapat dibangun sarana dan
prasarana tidak permanen dan
terbatas
untuk
kegiatan
penelitian dan pengelolaan.
Wisata
Alam
yang
tidak
merusak bentang alam dan
ekosistem kawasan

Keterangan
Haluwahe,
Pehalua,
Wongkala,
Kaliako, Kuku, Waawa,
sebagian
dari lereng puncak-puncak Kenew,
Towingkole,
Towingrindi,
Koa,
Watureo, Jara,
wilayah Wantua,
Pointua dengan luas sekitar 86.595
Ha atau 39,74 % dari luas TNLL

Kegiatan yang tidak diperbolehkan:
Aktivitas ruang yang berpotensi
merusak
bentang
alam,
keanekaragaman
hayati
dan
ekosistem
kawasan
seperti
permukiman,
perkebunan,
pertanian lahan basah, pertanian
lahan kering dan pertambangan
Zona Pemanfaatan:
Kegiatan yang diperbolehkan:
1. Inventarisasi
dan
monitoring
sumberdaya alam hayati dengan
ekosistemnya;
2. Penelitian dan pengembangan
pendidikan,
dan
penunjang
budidaya;
3. Pengembangan potensi dan
daya tarik wisata alam dengan

Zona Pemanfaatan Taman Nasional
Lore Lindu (TNLL) memiiki kondisi alam
baik fisik dan biotanya merupakan
hutan
primer
dengan
sedikit
terganggu oleh manusia namun
tetap memiliki vegetasi asli dan
sebagian kecil telah dimanfaatkan
oleh masyarakat di sekitar desa-desa
yang berbatasan dengan wilayah
konservasi ini
Berlanjut

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

202

BUKU RENCANA

Tabel 7.6 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi (Lanjutan)
Zona Berdasarkan Pola Ruang
Wilayah Kabupaten

Deskripsi

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Ketentuan Umum Kegiatan

Keterangan

melakukan penanaman beberapa
jenis pohon biji-bijian di sekitar
obyek wiasata di zona ini sebagai
pakan burung misalnya ficus yang
merupakan
makanan
pokon
burung rangkong;
4. Pembinaan habitat dan populasi;
5. Pengusahaan pariwisata alam dan
pemanfatan jasa lingkungan; dan
6. Pembangunan
sarana
dan
prasarana
pengelolaan,
penelitian,
pendidikan,
wisata
alam
dan
pemanfatan
jasa
Iingkungan.
Kegiatan yang tidak diperbolehkan:
Aktivitas ruang yang berpotensi
merusak bentang alam seperti
pertambangan dan permukiman
Zona Rehabilitasi:
Kegiatan yang diperbolehkan:
Aktivitas Jasa Lingkungan, Reboisasi
hutan, Rehabilitasi lahan
Kegiatan yang tidak diperbolehkan:
Perambahan
hutan,
Aktivitas
budidaya yang merusak bentang
alam

Zona Rehabilitasi adalah bagian dari
taman nasional yang mengalami
kerusakan, sehingga perlu dilakukan
kegiatan
pemulihan
komunitas
hayati dan ekosistemnya yang
mengalami kerusakan. Tersebar di
Kecamatan Palolo, Sigi Biromaru, dan
Nokilalaki
Berlanjut
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Tabel 7.7 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi (Lanjutan)
Zona Berdasarkan Pola Ruang
Wilayah Kabupaten
A.3.2 Taman Hutan Raya dan Hutan
Wisata Alam

A.3.3 Kawasan Cagar
Permukiman Tradisional

Budaya

Deskripsi

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Ketentuan Umum Kegiatan

Keberadaan
suatu
kawasan
konservasi seperti Hutan Wisata
Wera berperan penting dalam
mewujudkan keseimbangan hidup
semua mahluk hidup, penanganan
yang disertai tindakan yang kurang
tepat
dalam
pengelolaan
mengakibatkan berkurangnya nilai
dan
fungsi
kawasan
serta
kelangkaan hingga musnahnya
jenis flora dan fauna

Kegiatan yang diperbolehkan:

Adalah kawasan di Kecamatan
Kulawi
yang
masih
memiliki
peninggalan budaya yang khas
berupa
permukiman
tradisional
yang hingga saat ini masih
difungsikan untuk aktivitas adat

Kegiatan yang diperbolehkan:

Aktivitas Wisata Alam
Kegiatan
yang
dengan syarat:

diperkenankan

Pembangunan pondok wisata
Kegiatan
yang
diperkenankan:

tidak

Aktivitas Ruang yang berpotensi
merusak
ekosistem
dan
keanekaragaman
hayati
di
kawasan hutan wisata

Upaya preservasi bangunan
Penyediaan infrastruktur lingkungan
permukiman
Kegiatan yang tidak diperbolehkan:
Aktivitas komersil yang berpotensi
merusak keaslian kawasan

Keterangan
Terdapat dua buah Hutan Wisata di
Kabupaten Sigi yang terletak di
Kecamatan Dolo (Hutan Wisata
Wera)
dan
Hutan
Wisata
di
Kecamatan
Sigi
Biromaru.
Keberadaan Hutan Wisata ini perlu
terus dipertahankan sebagai salah
satu
upaya
dalam
rangka
perlindungan kekayaan alam di
Kabupaten Sigi. Daya tarik utama
dari keberadaan hutan wisata ini
adalah keindahan alam dan juga
jenis tanaman hutan tropis yang
terdapat di dalamnya
Salah satu bentuk permukiman
tradisional
yang
terdapat
di
Kecamatan
Kulawi
adalah
bangunan perumahan yang biasa
disebut
Lobo.
Lobo
dimasa
pemerintahan raja-raja berfungsi
sebagai
pusat
kesatuan
adat,
pemerintahan dan kebudayaan.
Para
bangsawan
(maradika)
sebagai
pemegang
tampuk
pemerintahan,
para
ahli
cendekiawan adat dan orang-orang
penting mengadakan musyawarah
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Tabel 7.8 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi (Lanjutan)
Zona Berdasarkan Pola Ruang
Wilayah Kabupaten

Deskripsi

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Ketentuan Umum Kegiatan

Keterangan

Resiko
kelongsoran
dapat
diidentifikasi berdasarkan pada jenis
butiran tanah yang membentuk
lapisan tanah. Tiap jenis tanah
mempunyai
tingkat
kepekaan
terhadap longsor yang berbeda.
Kepekaan tanah terhadap longsor
dinilai dengan cara menjumlahkan
skor dari masing-masing faktor.
Tanah dengan jumlah skor 6-10
digolongkan sebagai lahan dengan
tingkat kepekaan rendah, skor 11-15
kepekaan sedang, dan skor 16-22
kepekaan tinggi.

Kegiatan yang tidak diperbolehkan:

Kabupaten
Sigi
memiliki
resiko
kelongsoran tingkat rendah sampai
sedang dengan nilai skor resiko
longsor terendah adalah 7 (Sigi
Biromaru, Dolo, Tanambulava, Dolo
Barat, dan Nokilalaki) dan tertinggi
adalah 13 (Lindu, Gumbasa, dan
Kulawi)

Kawasan rawan gempa bumi
adalah kawasan yang pernah atau
berpotensi mengalami kerusakan
akibat gempa bumi. Terjadinya
dampak yang disebabkan oleh
gempa bumi adalah patahan di
permukaan, goncangan tanah,
pelulukan atau pencairan tanah,
tsunami, retakan tanah permukaan,
longsoran/gerakan
tanah,
dan
amblesan.

Kegiatan yang diperbolehkan:

A.4 Kawasan Rawan Bencana Alam
A.4.1 Kawasan Rawan Longsor

A.4.2 Kawasan Rawan Gempa dan
Gerakan Tanah

Lahan dengan tingkat kepekaan
tinggi tidak direkomendasikan untuk
budidaya
pertanian,
pembangunan infrastruktur, atau
perumahan,
Kegiatan yang diperbolehkan:
Pemanfaatan ruang untuk fungsi
perlindungan
dengan
vegetasi
permanen (hutan).

Pemanfaatan ruang non budidaya
Aktivitas pertanian
perkebunan

lahan

kering,

Kegiatan
yang
dengan syarat:

diperbolehkan

Aktivitas permukiman yang berada
di
luar
zona
sesar
yang
menggunakan
konstruksi
tahan
gempa

Berdasarkan pada data resiko
kegempaan di Indonesia, Kabupaten
Sigi (dalam hal ini Pulau Sulawesi)
memiliki resiko yang cukup tinggi
yaitu antara 0,15-0,35g. Keberadaan
patahan
Palu
Koro
yang
membentang pada bagian tengah
Kabupaten Sigi semakin memberikan
gambaran yang jelas tentang resiko
bencana kegempaan di Kabupaten
Sigi.
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Tabel 7.9 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi (Lanjutan)
Zona Berdasarkan Pola Ruang
Wilayah Kabupaten

A.4.3 Kawasan Rawan Banjir

Deskripsi

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Ketentuan Umum Kegiatan

Kabupaten Sigi yang terletak pada
lintasan sesar aktif Palu Koro memiliki
kerentanan yang sangat tinggi
terhadap potensi gempa

Kegiatan yang tidak diperbolehkan:

Kawasan yang memiliki kerentanan
terhadap limpasan air hujan yang
tidak
tertampung
oleh
sistem
drainase alam yang ada.

Kegiatan yang diperbolehkan:

Keterangan

Permukiman padat tanpa konstruksi
tahan gempa

Aktivitas
budidaya
pertanian
tanaman pangan, perkebunan
Kegiatan
yang
dengan syarat:

diperbolehkan

Kegiatan budidaya permukiman
yang dilengkapi dengan prasyarat
tertentu untuk menyikapi banjir,
misal bangunan rumah tinggal
dengan arsitektur panggung

Kejadian ini tidak terlepas dari
kerusakan alam yang terjadi di
Kabupaten Sigi, dimana adanya
kecenderungan
untuk
mengeksploitasi
hutan
secara
berlebih, yang menimbulkan erosi
dan sedimentasi pada Sungai Palu.
Sebagai akibatnya daya tampung
sungai menjadi menurun dan tidak
mampu lagi menampung secara
optimal limpasan air hujan saat debit
puncak.

B. Kawasan Budidaya
B.1 Kawasan
Produksi

Budidaya

Hutan

Kawasan hutan produksi adalah
kawasan hutan yang digunakan
sebagai tempat memproduksi hasil
hutan. Pemanfaatan hasil hutan ini
harus
mempertimbangkan
perlindungan
dan
pelestarian
lingkungan hidup, sehingga potensi
yang
ada
dapat
mencukupi
penyediaan sumber bahan baku

Kegiatan yang diperbolehkan:
Memanfaatkan
ruang
beserta
sumber daya hutan, dengan cara
tebang pilih dan tanam untuk
menghasilkan hasil hutan bagi
kepentingan negara, masyarakat,
industri dan ekspor dengan tetap
memelihara kelestarian lingkungan
dan keanekaragaman.

Persebaran Kawasan Hutan Produksi
Terbatas
di
Kabupaten
Sigi
mencakup
wilayah
Kecamatan
Marawola Barat, Kecamatan Palolo,
Kecamatan
Kulawi,
Kecamatan
Kulawi Selatan, dan Kecamatan
Pipikoro
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Tabel 7.10 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi (Lanjutan)
Zona Berdasarkan Pola Ruang
Wilayah Kabupaten

Deskripsi

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Ketentuan Umum Kegiatan

Keterangan

bagi industri pengolahan hasil hutan
secara
berlanjut
dan
dapat
mendukung pembangunan sektor
lainnya. Menurut jenisnya, kawasan
ini terbagi menjadi hutan produksi
terbatas dan hutan produksi tetap
B.2 Pertanian
B.2.1 Pertanian Lahan Basah

B.2.2 Pertanian Lahan Kering

Pengembangan
budidaya
usahatani
merupakan
usaha
budidaya integral, dan bersifat
universal, dimana
memandang
kawasan
sebagai
titik
sentral
pembangunan komoditas dalam
upaya meningkatkan produksi dan
produktivitas sumberdaya lahan.

Kegiatan yang diperbolehkan:

Pengembangan
budidaya
usahatani
merupakan
usaha
budidaya integral, dan bersifat
universal, dimana
memandang
kawasan
sebagai
titik
sentral
pembangunan komoditas dalam
upaya meningkatkan produksi dan
produktivitas sumberdaya lahan.

Kegiatan yang diperbolehkan:

Usaha Mina Tani
Kegiatan yang tidak diperbolehkan:
Kegiatan pemanfaatan ruang yang
menyebabkan perubahan fungsi
pertanian lahan basah menjadi
fungsi budidaya non pertanian

Konversi lahan pertanian
kering menjadi perkebunan
Kegiatan
yang
dengan syarat:
Perubahan
permukiman

lahan

Kawasan pengembangan pertanian
lahan basah di Kabupaten Sigi
diarahkan pada kawasan-kawaasan
yang memiliki kesesuaian lahan untuk
pertanian lahan basah, berada di
daerah dataran rendah, yang
sebagian
besar
terdapat
di
Kecamatan Gumbasa, Sigi Biromaru,
Tanambulava, dan Dolo, serta
memiliki potensi untuk dapat dilalui
jaringan irigasi alam dan buatan.
Pertanian lahan kering tersebar
secara merata di seluruh kecamatan
di Kabupaten Sigi

diperbolehkan

lahan

menjadi
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Tabel 7.11 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi (Lanjutan)
Zona Berdasarkan Pola Ruang
Wilayah Kabupaten

Deskripsi

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Ketentuan Umum Kegiatan

Keterangan

B.2.3 Perkebunan

Pengembangan
kawasan
perkebunan memiliki arti penting
dalam pengembanan wilayah di
Kabupaten
Sigi,
mengingat
kontribusi sektor perkebunan yang
cukup
berarti
dalam
pengembangan
wilayah
di
Kabupaten
Sigi,
serta
fungsi
konservasi terhadap lingkungan,
maka upaya secara ekstensif masih
dapat dilakukan

Kegiatan yang diperbolehkan:
Perkebunan hortikultura
Kegiatan
yang
diperbolehkan
dengan syarat:
Perkebunan sawit

Potensi
lahan
perkebunan
di
Kabupaten Sigi adalah seluas 75 ribu
Ha, yang dapat dikembangkan di
Kecamatan Pipikoro, Kecamatan
Palolo, dan Kecamatan Kulawi.

B.3 Kawasan Pertambangan

Kawasan
pertambangan
di
Kabupaten
Sigi
mencakup
pertambangan mineral logam dan
non logam

Kegiatan yang diperbolehkan:
Penambangan
secara
ramah
lingkungan
Kegiatan yang tidak diperbolehkan:
Usaha tambang yang merusak
lingkungan,
dan
berpotensi
mencemari sumber air

Potensi tambang di Kabupaten Sigi
meliputi tambang emas, panas bumi
dan galian C

B.4 Kawasan Pariwisata

Pengelolaan kawasan pariwisata
dilakukan untuk memanfaatkan
potensi
keindahan
alam
dan
budaya
guna
mendorong
perkembangan pariwisata dengan
memperhatikan kelestarian nilai-nilai
budaya adat istiadat, mutu dan
keindahan lingkungan alam untuk
mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan

Kegiatan yang diperbolehkan:
Aktivitas Wisata Alam
Kegiatan
yang
diperkenankan
dengan syarat:
Pembangunan pondok wisata
Kegiatan
yang
tidak
diperkenankan:
Aktivitas Ruang yang berpotensi
merusak
ekosistem
dan
keanekaragaman
hayati
di
kawasan hutan wisata
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Tabel 7.12 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi (Lanjutan)
Zona Berdasarkan Pola Ruang
Wilayah Kabupaten

Deskripsi

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Ketentuan Umum Kegiatan

Keterangan

Kegiatan yang diperbolehkan:
Permukiman dengan kepadatan
rendah
Kegiatan
yang
diperbolehkan
dengan syarat:
Industri kecil berbasis komoditas
pertanian
Penambahan
aktivitas
perdagangan yang bersifat fungsi
tambahan misalnya warung
Kegiatan yang tidak diperbolehkan:
Membangun
industri
skala
menengah
Membangun pusat perdagangan

Sesuai dengan arahan rencana
struktur
ruang,
maka
kawasan
perkotaan yang direncanakan di
Kabupaten Sigi terdiri dari:
1. Kawasan
perkotaan
untuk
menunjang
kegiatan
perdagangan
skala
regional
sebagai ekstensi dari perkotaan
Palu yang diarahkan di Kalukubula
2. Kawasan
perkotaan
yang
berfungsi pusat pemerintahan
skala
kabupaten
yang
direncanakan berlokasi di Bora
dengan
wilayah
pengaruh
mencakup
kecamatan
Tanambulava dan Kecamatan
Gumbasa
3. Kawasan
perkotaan
yang
berfungsi
sebagai
pusat
pelayanan skala kawasan yang
tersebar di Kecamatan Marawola,
Kecamatan
Palolo,
dan
Kecamatan Kulawi
4. Kawasan
perkotaan
yang
berfungsi
sebagai
ibukota
kecamatan
untuk
setiap
kecamatan di Kabupaten Sigi

B.5 Kawasan Permukiman
B.5.1
Kawasan
Perkotaan

Permukiman

Pengembangan
kawasan
permukiman perkotaan diarahkan
untuk menopang kegiatan-kegiatan
distribusi, koleksi dan pelayanan
umum serta produksi komoditas
berbasis
pertanian.
Dimana
kedekatan
jarak
antara
permukiman dan kegiatan produksi
merupakan kebutuhan yang perlu
difasilitasi.

Berlanjut
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Tabel 7.13 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sigi (Lanjutan)
Zona Berdasarkan Pola Ruang
Wilayah Kabupaten
B.5.2
Kawasan
Perdesaan

Permukiman

Deskripsi
Permukiman
Perdesaan
di
Kabupaten
Sigi
terdiri
dari
permukiman
transmigrasi
dan
permukiman
penduduk
lokal.
Permukiman ini walaupun umumnya
sederhana namun sudah cukup
layak untuk dihuni. Permukiman
perdesaan tersebar secara merata
di
masing-masing
desa
di
Kabupaten
Sigi.
Keberadaan
kawasan permukiman yang ada
saat ini sebagian berlokasi di
kawasan lindung atau sekitar
kawasan
lindung
jika
masih
memungkinkan
dapat
dipertahankan
dan
perkembangannya
dibatasi
sehingga tidak merusak kawasan
lindung

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Ketentuan Umum Kegiatan

Keterangan

Kegiatan yang diperbolehkan:
Permukiman
rendah

dengan

Kegiatan
yang
dengan syarat:
Industri kecil
pertanian

kepadatan

diperbolehkan

berbasis

komoditas

Penambahan
aktivitas
perdagangan yang bersifat fungsi
tambahan misalnya warung
Kegiatan yang tidak diperbolehkan:
Membangun
menengah

industri

skala

Membangun pusat perdagangan
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7.2.

PERIZINAN

Perizinan

pemanfaatan

ruang

dimaksudkan

sebagai

upaya

penertiban

pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai
dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masingmasing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik
yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi
adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda (UUPR No. 26
Tahun 2007).
Bila mekanisme perijinan tidak berjalan dengan baik, maka penertiban akan sulit
untuk dilakukan. Mekanisme perijinan juga menjadi perangkat insentif dan disinsentif
untuk mendorong perkembangan

atau menghambat pemanfaatan ruang,

sehingga harus berlangsung seefektif dan seefisien mungkin. Mekanisme perijinan
yang merupakan langkah-langkah formal yang harus dilaksanakan dalam rangka
penguasaan, pemanfaatan dan pembangunan lahan, dengan urutan sebagai
berikut:
1.

Pengurusan Ijin Lokasi
Merupakan ijin yang diberikan berdasarkan rekomendasi Bupati untuk
memperoleh tanah bagi keperluan pembangunan suatu proyek. Ijin ini
diperlukan bila pelaku proyek belum memiliki lahan ataupun membutuhkan
pembebasan sejumlah lahan tertentu.

2.

Pengurusan Ijin Peruntukan Penggunaan tanah (IPPT)
Merupakan

perijinan

pemanfaatan

dan

penggunaan

lahan

untuk

pembangunan suatu fungsi tertentu yang didasarkan kepada kesesuaian
rencana peruntukan lahan. Dasar hukumnya dapat diatur Peraturan Daerah
tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sigi.
3.

Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Merupakan perijinan yang dikeluarkan oleh Dinas PU subdin Cipta Karya untuk
melaksanakan pembangunan fisik di atas lahan yang telah ditetapkan ijin
lokasi dan IPPT-nya serta dipenuhinya persyaratan pembangunan seperti
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konstruksi, rencana tata letak, dan sebagainya berdasarkan Perda tentang
Bangunan yang harus dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sigi.
4.

Pengurusan Ijin dan Rekomendasi lainnya
Setelah IMB dipenuhi pelaku kegiatan usaha perlu mengurus ijin lainnya seperti
Ijin Gangguan (HO), Ijin Jalan Masuk, dan sebagainya serta rekomendasi lalu
lintas, amdal, kebakaran, dan lainnya dari dinas terkait.

Khusus untuk pemanfaatan lahan berdampak kecil dan setiap permohonan
perubahan pemanfaatan lahan hanya diajukan kepada Dinas yang bersangkutan
untuk diperiksa kesesuaiannya dengan rencana. Perubahan berdampak strategis
melibatkan Bappeda dan TKPRD dengan mengikuti prosedur perijinan pemanfaatan
lahan berdampak besar.
Pada prakteknya, masyarakat (perorangan) atau badan usaha swasta yang
melakukan perubahan kecil pemanfaatan lahan/bangunan sebagai wadah
aktifitas komersialnya, hanya mengurus ijin usaha (SIUP), mengurus ijin perubahan
atau penyesuaian IMB (misalnya dari bangunan perumahan ke komersial) pada
Dinas Bangunan, dan ijin gangguan (HO) tanpa mengurus ijin perencanaan (IPPT) ke
Dinas Tata Ruang/PU. Sebagian besar kegiatan komersial di beberapa lokasi masih
menggunakan IMB asli (umumnya tempat tinggal) dan bahkan ada yang
beroperasi tanpa ijin.
Khusus untuk ijin Mendirikan Bangunan, sebagian wewenang telah dilimpahkan ke
pihak kecamatan, yaitu pengurusan IMB untuk lahan seluas ≤ 100 m dan luas
bangunan yang akan dibangun ≤ 70 m. Namun, karena keterbatasan kemampuan
sumberdaya di tingkat kecamatan, wewenang pemberian ijin tersebut dilakukan
oleh cabang dinas pada wilayah terkait yang ditempatkan di kantor kecamatan.
Mekanisme perijinan terkait pola ruang dalam RTRW Kabupaten Sigi dapat
digambarkan sebagai berikut (lihat gambar 7.1).
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Gambar 7.1 Mekanisme Perijinan Terkait Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Sigi
(sumber: Rumusan Tim Perencana, 2011)
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7.3.

PERANGKAT INSENTIF DAN DISINTENSIF

Instrumen

atau

mekanisme

lain

yang

digunakan

untuk

mengendalikan

pemanfaatan ruang adalah melalui pemberian insentif dan disinsentif. Selain untuk
memberikan jaminan yang lebih besar bagi terciptanya pengelolaan tata guna
tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumberdaya alam lainnya
agar sesuai dengan asas penataan ruang, pemberian insentif/disinsentif juga
ditujukan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat (individu, kelompok,
atau dunia usaha) dalam hal penataan ruang. Pemberian insentif/disinsentif antara
lain dapat dilakukan melalui mekanisme perpajakan, baik pada tingkat daerah
maupun nasional. Insentif umumnya diberikan bagi masyarakat perorangan
maupun badan usaha yang terbukti menciptakan nilai tambah ekonomi, sosial, dan
lingkungan dalam pemanfaatan ruang. Sedangkan disinsentif diberikan bagi
masyarakat

perorangan

maupun

badan

usaha

yang

terbukti

berpotensi

mengurangi nilai tambah ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pemanfaatan
ruang
Untuk

mewujudkan

tujuan

pembangunan

yang

telah

dirumuskan

bagi

pengembangan wilayah di masa yang akan datang, diperlukan perangkat insentif
dan disinsentif yang merupakan alat pendorong ataupun pengendali dalam
mengarahkan dan mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi, tahun 2009- 2029.
Pemberian perangkat tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hal- hal
sebagai berikut :
1.

Mengidentifikasi pola pemanfaatan ruang (kawasan) yang sesuai atau tidak
sesuai dengan fungsi pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam
rencana tata ruang.

2.

Mengidentifikasi kawasan yang perlu diberi perangkat insentif atau disintensif.
Kawasan- kawasan ini lebih difokuskan kepada kawasan- kawasan prioritas.

3.

Mengidentifikasi bentuk insentif dan disintensif yang tepat untuk masingmasing kawasan.

4.

Perumusan mekanisme yang tepat dalam menjalankan perangkat insentif dan
disintensif.
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7.3.1. Perangkat Intensif
Perangkat intensif diberikan untuk mendorong bnerkembangnya kegiatan- kegiatan
yang dapat memacu pertumbuhan wilayah, sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi. Perangkat insentif yang diberikan, lebih diarahkan
pada kawasan- kawasan prioritas yang memiliki tingkat perkembangan yang cepat
dan mampu memacu perkembangan wilayah sekitarnya, serta kawasan- kawasan
yang memiliki tingkat perkembangan yang rendah namun memiliki potensi
unggulan dan perlu dipromosikan. Adapun perangkat insentif yang diberikan,
meliputi :
1.

Bidang Ekonomi, dilakukan dengan mempromosikan potensi- potensi unggulan
wilayah, serta pengenaan pajak yang relative lebih rendah dibandingkan
dengan wilayah lainnya.

2.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Wilayah, dilakukan dengan melegkapi
ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang mampu memacu kegiatan
perekonomian dan merupakan keunggulan komparatif wilayah, yang dapat
menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

3.

Kemudahan Perijinan, dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam
proses dan prosedur perijinan yang sesuai dengan pemanfaatan ruang,
sehingga mampu mempercepat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh
swasta maupun masyarakat.

4.

Kemudahan Informasi, dilakukan dengan memberikan kemudahan informasi
terhadap segala kegiatan yang akan dilaksanakan pada wilayah tersebut

7.3.2. Perangkat Disinsentif
Perangkat disintensif digunakan sebagai perangkat yang mampu mengendalikan,
segala kegiatan- kegiatan yang diperkirakan akan memperlambat pencapaian
tujuan pengembangan wilayah, serta menganggu kelestarian lingkungan hidup.
Adapun perangkat disintensif yang diberikan, meliputi :
1.

Bidang Ekonomi, dilakukan dengan pengenaan pajak yang relative lebih
tinggi, jika pada lokasi- lokasi yang sudah diberikan ijin pemanfaatannya tidak
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dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu perencanaan atau lahan- lahan
tersebut tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan (lahan tidur).
2.

Bidang Fisik, dilakukan dengan membatasi kegiatan atau tidak menyediakan
sarana dan prasarana pelayanan.

3.

Teknis Bangunan, dilakukan dengan memberikan persyaratan teknis bangunan
berupa pembatasan tata bangunan (Koefisien Dasar Bangunan/ KDB) serta
pembatasan ketinggian bangunan (Koefisien Lantai Bangunan/ KLB).

4.

Perijinan, dilakukan dengan tidak memberikan ijin pemanfaatan ruang bagi
kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang telah
ditetapkan.

5.

Pembatasan Pemanfaatan, dilakukan dengan membatasi pemanfaatan
sumber daya secara terbatas dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan
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Tabel 7.14 Perangkat Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di Kabupaten Sigi 2010-2030
Kawasan
Lindung
Kawasan
perlindungan
kawasan
bawahannya

Sub
Kawasan
Hutan
Lindung

Arahan Kegiatan
Diperbolehkan
1. Kegiatan yang menunjang fungsi
dan kelestarian hutan lindung
seperti:
a. rehabilitasi kawasan hutan
lindung yang rusak (sesuai
dengan peraturan yang
berlaku);
b. pemasangan patok batas
hutan lindung.
2. Kegiatan Budidaya yang
diperbolehkan adalah sebagai
berikut:
a. penelitian dan
pengembangan;
b. ilmu pengetahuan;
c. pendidikan; dan
d. kegiatan penunjang budidaya
seperti wisata alam/ ekowisata.
3. Masyarakat di sekitar hutan
mempunyai kewajiban ikut serta
dalam usaha pencegahan dan
pemadaman kebakaran hutan.
4. Ketentuan-ketentuan tentang
usaha pencegahan dan
pemadaman kebakaran hutan
diatur dengan Peraturan Daerah
Tingkat I dengan memperhatikan
petunjuk Menteri.

Diperbolehkan Dengan Syarat
1.

2.

Kegiatan budidaya yang sudah
ada di kawasan hutan lindung
yang tidak mendukung fungsi
lindung secara bertahap
dikembalikan pada fungsi utama
kawasan.
Proses peralihan fungsi ini
dilaksanakan sesuai dengan kondisi
fisik, sosial dan ekonomi setempat,
dan kemampuan pemerintah
dengan pengembalian yang adil.

Dilarang
1.

kegiatan yang dapat mengakibatkan
perubahan keutuhan Kawasan Hutan
Lindung,
2. mengubah bentang alam kawasan
yang mengusik atau mengganggu
kehidupan tumbuhan dan satwa,
seperti :
 melakukan perburuan terhadap satwa
yang berada di dalam kawasan;
 memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan
satwa bukan asli ke dalam kawasan;
 memotong, merusak, mengambil,
menebang, dan memusnahkan
tumbuhan dan satwa dalam dan dari
kawasan;
 menggali atau membuat lubang
pada tanah yang mengganggu
kehidupan tumbuhan dan satwa
dalam kawasan;
 Dilarang melakukan penebangan
pohon dalam radius/ jarak tertentu
dari mata air, tepi jurang, waduk,
sungai, dan anak sungai yang terletak
di dalam kawasan hutan, hutan
cadangan dan hutan lainnya;
 Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
yang bertujuan untuk mengambil
bahan-bahan galian yang dilakukan
di dalam kawasan hutan atau hutan
cadangan, diberikan oleh instansi
yang berwenang setelah mendapat
persetujuan Menteri;
 Dalam hal penetapan areal yang
bersangkutan sebagai kawasan hutan
dilakukan setelah pemberian izin
eksplorasi dan eksploitasi, maka
pelaksanaan lebih lanjut kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi tersebut
harus sesuai dengan petunjuk Menteri;
 Selain dari petugas-petugas

1. Pera
bag
wisa
terp
biay
seca
2. Pera
bag
mem
lindu
paja

Secara
ini berp
daerah
daerah
pemulih
lingkun
berdas
atas be
yang d

Tabel 7.15 Perangkat Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di Kabupaten Sigi 2010-2030 (Lanjuta
Kawasan
Lindung

Sub
Kawasan

Arahan Kegiatan
Diperbolehkan

Diperbolehkan Dengan Syarat

Dilarang
 Setiap orang dilarang melakukan
penebangan pohon-pohon dalam
hutan tanpa izin dari pejabat yang
berwenang;
 Setiap orang dilarang mengambil/
memungut hasil hutan lainnya tanpa
izin dari pejabat yang berwenang;
 Setiap orang dilarang membakar
hutan kecuali dengan kewenangan
yang sah;
 Penggembalaan ternak dalam hutan,
pengambilan rumput, dan makanan
ternak lainnya serta serasah dari
dalam hutan hanya dapat dilakukan
di tempat-tempat yang ditunjuk
khusus untuk keperluan tersebut oleh
pejabat yang berwenang.

Hutan yang
Secara
Fisiografis
berfungsi
seperti
Hutan
Lindung

1. Pada kawasan hutan lindung yang
berada di luar kawasan hutan,
kegiatan budidaya yang
diperkenankan adalah kegiatan
yang tidak mengolah permukaan
tanah secara intensif seperti hutan
atau tanaman keras yang panennya
atas dasar penebangan pohon
secara terbatas/terpilih sehingga
tidak terjadi erosi tanah
2. Pengembangan Hutan Rakyat
(lestari) yang dikelola seperti hutan
lindung

Kegiatan yang masih boleh
dilaksanakan di kawasan ini adalah
pertanian tanaman semusim atau
tahunan yang disertai tindakan
konservasi dan agrowisata tetapi
dalam jumlah yang terbatas

1. Pada kawasan hutan lindung yang
berada di luar kawasan hutan,
kegiatan budidaya yang dilarang
adalah kegiatan yang mengolah
permukaan tanah secara intensif seperti
hutan atau tanaman keras yang
panennya atas dasar penebangan
pohon secara menyeluruh/habis
sehingga terjadi erosi tanah
2. kegiatan yang dapat mengakibatkan
perubahan keutuhan Kawasan Hutan
Lindung fisiografis, seperti :
 Kegiatan membakar hutan fisiografis
kecuali dengan kewenangan yang
sah;
 Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
yang bertujuan untuk mengambil
bahan-bahan galian yang dilakukan
di dalam kawasan hutan, kecuali
diberikan oleh instansi yang
berwenang setelah mendapat
persetujuan pejabat yang
berwenang.

Tabel 7.16 Perangkat Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di Kabupaten Sigi 2010-2030 (Lanjut
Kawasan
Lindung

Sub
Kawasan

Arahan Kegiatan
Diperbolehkan

Diperbolehkan Dengan Syarat

Dilarang

c. Kegiatan yang masih boleh
dilaksanakan di kawasan ini
adalah pertanian tanaman
semusim atau tahunan yang
disertai tindakan konservasi dan
agrowisata.
Kawasan
perlindungan
setempat

Sempadan
Sungai

Sekitar
Danau/
Waduk/
Rawa

1. Kegiatan lindung yang menjaga
kelestarian kawasan sungai seperti
hutan mangrove
2. Kegiatan budidaya yang justru
memperkuat fungsi perlindungan
kawasan sempadan sungai tetap
boleh dilaksanakan tapi dengan
pengendalian agar tidak
mengubah fungsi kegiatannya di
masa mendatang
Kegiatan budidaya tersebut
adalah:
 kegiatan perkebunan, hutan
produksi, hutan rakyat, hutan
lindung fisiografis;
 Penggembalaan ternak,
pengambilan rumput, dan
makanan ternak lainnya.

1. Pada kawasan sempadan sungai yang
belum terbangun, masih
diperbolehkan kegiatan pertanian,
peternakan dan perikanan dengan
luasan yang terbatas.
2. Kegiatan lain yang tidak
memanfaatkan lahan secara luas
masih bisa diperbolehkan seperti ruang
terbuka hijau, taman, lapangan olah
raga kecil.
3. Kegiatan yang sudah ada seperti
permukiman nelayan masih
diperbolehkan tetapi pengembangan
lebih lanjut jumlahnya dibatasi dan
harus menjaga kebersihan kawasan
sungai

1.

Kegiatan yang masih boleh
diusahakan adalah:
1. Kegiatan perikanan, pariwisata
yang hanya untuk menikmati
pemandangan saja, pertanian
dengan jenis tanaman yang
diijinkan, pemasangan papan
pengumuman, pemasangan
pondasi dan rentang kabel,
pondasi jembatan/jalan umum
maupun kereta api, bangunan lalu
lintas, serta pengambilan dan
pembuangan air.
2. Kegiatan penanaman pohon di
kawasan sempadan
danau/waduk/ rawa

1. Pada kawasan sempadan pantai yang
belum terbangun, masih
diperbolehkan kegiatan pertanian
lahan kering, peternakan dan
perikanan dengan luasan yang
terbatas.
2. Kegiatan lain yang tidak
memanfaatkan lahan secara luas
masih bisa diperbolehkan seperti ruang
terbuka hijau, taman, lapangan olah
raga kecil.
3. Kegiatan yang sudah ada seperti
permukiman nelayan masih
diperbolehkan tetapi pengembangan
lebih lanjut jumlahnya dibatasi dan
harus menjaga kebersihan kawasan

1.

2.

3.

4.

2.

3.

Setiap orang dilarang melakukan
penebangan pohon di kawasan
sempadan sungai tanpa izin dari
pejabat/instansi yang berwenang.
Setiap orang dilarang membakar
tanaman/pohon di sempadan sungai
untuk keperluan tertentu kecuali dengan
kewenangan yang sah.
Pada kawasan sempadan sungai yang
belum dibangun, pendirian bangunan
tidak diijinkan (IMB tidak diberikan).
Kegiatan atau bangunan yang secara
sengaja dan jelas menghambat arah dan
intensitas aliran air sama sekali tidak
diperbolehkan.

1.

Kegiatan yang mengganggu kelestarian
daya tampung/waduk seperti pendirian
bangunan, permukiman dan
penanaman tanaman semusim yang
mempercepat proses pendangkalan
tidak diperkenankan dan dilarang.
Selain bangunan pengendali/ pengukur
volume air, yang diperkenankan adalah
kegiatan yang berkaitan dengan
pariwisata seperti hotel, rumah makan,
tempat rekreasi dengan tetap
mengupayakan pembangunan fisik yang
mampu mencegah terjadinya
sedimentasi ke dalam danau.
Setiap orang dilarang melakukan
penebangan pohon yang ada di

1.

2.

2.

Tabel 7.17 Perangkat Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di Kabupaten Sigi 2010-2030 (Lanjuta
Kawasan
Lindung

Sub
Kawasan

Arahan Kegiatan
Diperbolehkan

Diperbolehkan Dengan Syarat

Dilarang
5.

Kawasan
suaka
alam,
pelestarian
alam,
dan
cagar budaya

Pada kawasan sempadan pantai yang
belum dibangun, pendirian bangunan
tidak diijinkan (IMB tidak diberikan).

Sekitar Mata
Air

Kegiatan yang diutamakan adalah
kegiatan penghutanan atau tanaman
tahunan yang produksinya tidak
dengan penebangan pohon.

Penggalian atau perubahan bentuk medan
atau pembangunan bangunan fisik yang
mengakibatkan penutupan jalannya mata
air serta mengganggu keberadaan dan
kelestarian mata air dilarang.

1. Pen
bag
air,
keru
pun
2. Jum
ber
ber

Cagar Alam

1. Kegiatan lain, selain perlindungan
plasma nutfah, yang
diperkenankan tetap berlangsung
di dalam kawasan ini adalah
kegiatan pariwisata atau pos
pengawas yang pengelolaannya
diupayakan sedemikian rupa
sehingga ekosistem binatang, ikan,
atau tumbuhan langka yang
dilindungi tidak terganggu.
2. Kegiatan Budidaya yang
diperbolehkan adalah sebagai
berikut:
a. penelitian dan
pengembangan;
b. ilmu pengetahuan;
c. pendidikan; dan
d. kegiatan penunjang budidaya
seperti wisata alamekowisata.

(1) kegiatan yang dapat mengakibatkan
perubahan keutuhan Kawasan Cagar
Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa.
(2) Termasuk dalam pengertian kegiatan
yang dapat mengakibatkan perubahan
keutuhan kawasan, adalah:
a. melakukan perburuan terhadap
satwa yang berada di dalam
kawasan;
b. memasukkan jenis-jenis tumbuhan
dan satwa bukan asli ke dalam
kawasan;
c. memotong, merusak, mengambil,
menebang, dan memusnahkan
tumbuhan dan satwa dalam dan
dari kawasan;
d. menggali atau membuat lubang
pada tanah yang mengganggu
kehidupan tumbuhan dan satwa
dalam kawasan;
e. mengubah bentang alam kawasan
yang mengusik atau mengganggu
kehidupan tumbuhan dan satwa.
(3) Kegiatan yang sudah ada, yang berada
di dalam kawasan Cagar Alam, yang
mengganggu fungsi kawasan secara
bertahap akan dipindahkan dengan
diberi penggantian yang layak oleh
pemerintah.

Pada k
tidak d
pembe
dikaitka
pengel
 Kem
 Prom
ma

Tabel 7.18 Perangkat Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di Kabupaten Sigi 2010-2030 (Lanjuta
Kawasan
Lindung

Sub
Kawasan
Taman
Nasional

Arahan Kegiatan
Diperbolehkan

Diperbolehkan Dengan Syarat

Dilarang

1. Kegiatan lain, selain
perlindungan plasma nutfah,
yang diperkenankan tetap
berlangsung di dalam kawasan
ini adalah kegiatan pariwisata
atau pos pengawas yang
pengelolaannya diupayakan
sedemikian rupa sehingga
ekosistem binatang, ikan atau
tumbuhan langka yang
dilindungi tidak terganggu.
2. Kegiatan Budidaya yang
diperbolehkan adalah sebagai
berikut :
a. penelitian dan
pengembangan;
b. ilmu pengetahuan;
c. pendidikan; dan
d. kegiatan penunjang
budidaya seperti wisata
alam/ekowisata.

1.

Rawan
Bencana
Vulkanik
atau
Tektonik

Pada zona waspada dan zona
siaga di kawasan rawan bencana
alam, masih diperkenankan adanya
budidaya yang bersifat sementara,
pertanian tanaman semusim dan
tahunan.
Pada zona siaga masih
diperkenankan adanya
permukiman, namun perlu
diwaspadai dan selalu siap untuk
mengadakan pengungsian apabila
sewaktu-waktu gunung berapi
menunjukkan aktivitas yang
membahayakan, atau gempa
tektonik mengancam.

Pada kawasan rawan bencana yang
disebabkan oleh aktivitas gunung berapi dan
rawan gas beracun, khususnya pada zona
bahaya dan zona waspada, ditetapkan
sebagai daerah yang tertutup bagi
permukiman penduduk. Bila pada daerah ini
terdapat permukiman, maka penduduk yang
bermukim di dalam kawasan ini
mendapatkan prioritas pertama untuk
dipindahkan.

Rawan
Bencana
Longsor

Kawasan Lindung

2.



Kemiringan > 40% (Tingkat Kerawanan
Tinggi)
Kegiatan pariwisata alam dan hutan
kota diperbolehkan secara terbatas
dengan konsep penyesuaian



Dilarang melakukan kegiatan yang dapat
mengakibatkan perubahan fungsi
kawasan.
Termasuk dalam pengertian kegiatan
yang dapat mengakibatkan perubahan
fungsi Kawasan Taman Nasional atau
Taman Hutan Raya, adalah:
a. merusak kekhasan potensi sebagai
pembentuk ekosistemnya;
b. merusak keindahan alam dan gejala
alam;
c. mengurangi luas kawasan yang telah
ditentukan;
d. melakukan kegiatan usaha yang tidak
sesuai dengan rencana pengelolaan
dan atau rencana pengusahaan
yang telah mendapat persetujuan
dari pejabat yang berwenang.

Kemiringan > 40% (Tingkat Kerawanan
Tinggi)
 Tidak untuk pembangunan fisik.
 Fungsi tidak dapat diubah sebagai
hutan lindung.

Tida

Tabel 7.19 Perangkat Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di Kabupaten Sigi 2010-2030 (Lanjuta
Kawasan
Lindung

Sub
Kawasan

Arahan Kegiatan
Diperbolehkan

Diperbolehkan Dengan Syarat
Jenis usaha wisata yang diijinkan
wisata pondokan, camping
ground, pendaki gunung.
 Hutan kota diijinkan dengan
pengawasan dan pengendalian
ketat lewat rekayasa
teknik,vegetasi yang mendukung
fungsi resapan dan kelestarian
lingkungan, terasering, drainase.
Kemiringan > 40% (Tingkat Kerawanan
Rendah)
 Sangat layak untuk pariwisata
terbatas dan hutan kota/RTH kota.
 Dapat untuk semua jenis kegiatan
dengan persyaratan tertentu.
Kemiringan 21-40% (Tingkat
Kerawanan Tinggi)
Kegiatan pariwisata terbatas, hutan
kota, hutan produksi, perkebunan dan
pertanian diperbolehkan dengan
syarat menjaga kelestarian
lingkungan, vegetasi yang tepat,
rekayasa teknik, kestabilan lereng,
drainase, dll.
Kemiringan 21-40% (Tingkat
Kerawanan Sedang)
 Pariwisata dengan syarat rekayasa
teknik dan wisata alam.
 Jenis usaha wisata yang diijinkan
wisata pondokan, camping
ground, pendaki gunung.
 Hutan kota, hutan produksi,
perkebunan, pertanian, perikanan
dan peternakan diijinkan dengan
pengawasan dan pengendalian
ketat lewat rekayasa teknik,
vegetasi yang tepat.
Kemiringan 21-40% (Tingkat
Kerawanan Rendah)
 Pariwisata alam, hutan kota, hutan










Dilarang











Kemiringan 21-40% (Tingkat
Kerawanan Tinggi)
 Fungsi tidak dapat diubah sebagai
hutan lindung.
 Tidak layak untuk permukiman,
pertambangan, industri,
peternakan dan perikanan.
Kemiringan 21-40% (Tingkat
Kerawanan Sedang)
Tidak layak untuk permukiman, industri
dan pertambangan.
Kemiringan 21-40% (Tingkat
Kerawanan Rendah)
Kemiringan 0-20% (Tingkat Kerawanan
Tinggi)
Tidak boleh untuk industri,
permukiman, pertambangan dan
peternakan.
Kemiringan 0-20% (Tingkat Kerawanan
Sedang)
Tidak boleh untuk industri.
Kemiringan 0-20% (Tingkat Kerawanan
Rendah)
Tidak boleh untuk industri.

Tabel 7.20 Perangkat Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di Kabupaten Sigi 2010-2030 (Lanjuta
Kawasan
Lindung

Sub
Kawasan

Arahan Kegiatan
Diperbolehkan Dengan Syarat

Diperbolehkan

Pertambangan harus memenuhi
aspek kestabilan lereng, daya
dukung lingkungan, reklamasi
lereng, revitalisasi kawasan, dll.
Kemiringan 0-20% (Tingkat Kerawanan
Tinggi)
 Hutan kota, hutan produksi dan
perkebunan diijinkan dengan
syarat ketat dan pengendalian
ketat melalui rekayasa teknik,
penguatan lereng, vegetasi yang
mendukung fungsi resapan dan
penelitian.
 Pertanian, perikanan, dan
peternakan diijinkan dengan syarat
rekayasa teknik dan pemilihan
vegetasi.
 Pariwisata diijinkan dengan syarat
rekayasa teknik dan jenis wisata air.
Kemiringan 0-20% (Tingkat Kerawanan
Sedang)
 Hutan kota, hutan produksi dan
perkebunan, diijinkan dengan
pengawasan dan pengendalian
ketat lewat rekayasa
teknik,vegetasi yang mendukung
fungsi resapan.
 Pertanian, peternakan dan
perikanan diijinkan dengan syarat
rekayasa teknik dan vegetasi.
 Pertambangan, permukiman dan
pariwisata dengan syarat ketat
yaitu tidak melebihi daya dukung,
patuh Amdal, penyelidikan untuk
penetapan konstruksi bangunan.
 Pertambangan harus memenuhi
aspek kestabilan lereng, daya
dukung lingkungan, reklamasi
lereng, revitalisasi kawasan, dll.
Kemiringan 0-20% (Tingkat Kerawanan








Dilarang

Tabel 7.21 Perangkat Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di Kabupaten Sigi 2010-2030 (Lanjuta
Kawasan
Lindung

Sub
Kawasan

Arahan Kegiatan
Diperbolehkan

Diperbolehkan Dengan Syarat






Kawasan
Hutan Produksi

Kawasan
Pertanian

Dilarang

Pertambangan dengan syarat
penelitian dan pengendalian
tambang sesuai peraturan yang
ada, menjaga kelestarian
lingkungan.
Permukiman dengan syarat
rekayasa teknik, bangunan
rendah hingga sedang, kelestarian
lingkungan.
Transportasi dengan syarat
rekayasa teknik, mengikuti pola
kontur

Pemanfaatan hasil hutan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip
kelestarian lingkungan.
Pembangunan infrastruktur yang
dibutuhkan untuk menunjang
kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi
yang berdampak negatif terhadap
keseimbangan ekologis

Khusus
insentif
dan ke
sebaga

Kawasan
pertanian
lahan basah

Penanaman tanaman padi secara
terus menerus sesuai dengan pola
tanam tertentu.
Penanaman tanaman selain padi,
dengan mempertimbangkan tingkat
ketersediaan air dan optimalitas
kemampuan produksi.
Pemanfaatan untuk pembangunan
infrastruktur penunjang kegiatan
pertanian (irigasi).

Pembangunan bangunan fisik dengan
fungsi yang tidak mendukung kegiatan
pertanian.
Pemanfaatan lahan untuk kegiatan
pertanian bukan lahan basah.

Disinsen
irigasi d
letak la
lahan,
Bentuk
penge
praktek
pajak r
sawah
mempe
tersebu

Kawasan
perkebunan/
pertanian
lahan kering

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan
agroindustri dan agrowisata.
Pemanfaatan lahan untuk usaha
pertambangan, dengan syarat
memiliki nilai tinggi serta tidak
mengganggu keseimbangan
lingkungan.
Pemanfaatan lahan untuk kegiatan
penyediaan sarana dan prasarana
jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi
serta pipa minyak dan gas, dengan

Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi
yang berdampak negatif terhadap
keseimbangan ekologis.

Insentif
perkeb
fungsi l

Kawasan
Lindung

Sub
Kawasan

Tabel 7.22 Perangkat Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di Kabupaten Sigi 2010-2030 (Lanjuta
Arahan Kegiatan
Diperbolehkan

Diperbolehkan Dengan Syarat

Dilarang

Kawasan
peternakan

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan
pemeliharaan, pembiakan dan
penyediaan pakan.
Pemanfaatan lahan untuk kegiatan
penelitian/ pengembangan
teknologi peternakan.

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan
industri pengolahan pakan dan hasil
ternak secara permanen.
Pemanfaatan lahan untuk kegiatankegiatan lainnya yang berdampak
negatif terhadap produktivitas
peternakan dan terhadap kualitas
lingkungan.

Kawasan
perikanan

Kegiatan pemijahan, pemeliharaan
dan pendinginan ikan.
Pemanfaatan lahan untuk
bangunan pendinginan ikan secara
sementara, penyimpanan pakan
ikan dan bangunan penunjang
kegiatan perikanan lainnya.

Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fung
non perikanan.
Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fung
yang berdampak negatif terhadap
keseimbangan ekologis.

Kawasan
pertambangan
dan wilayah
cekungan air
bawah tanah

Kegiatan yang diijinkan adalah
penambangan, pengolahan awal
dan pengemasan, pengangkutan,
pengelolaan dan pemantauan
kawasan, penelitian.
Jenis bangunan yang diijinkan
adalah bangunan pengolahan dan
penunjang, fasilitas pengangkutan
dan penunjangnya, pos
pengawasan dan kantor pengelola,
balai penelitian.

Setiap penyelenggaraan kegiatan pertambangan harus:
 Sesuai kebijakan lokasi penambangan yang layak
untuk diusahakan berdasarkan lingkungan;
 Menjaga daya dukung lingkungan pada daerah
tambang;
 Menyediakan data kerusakan lingkungan lahan bekas
pertambangan;
 Menjaga kualitas dan kuantitas air bawah tanah;
 Melakukan penataan lokasi kegiatan usaha
pertambangan.

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan
yang berpotensi untuk mengganggu
produktivitas kegiatan pertanian.
Kegiatan pertambangan dengan
mengabaikan kelestarian lingkungan
Penambang dilarang mengambil bah
galian di yang tidak sesuai dengan ijin
yang diperolehnya.
Setiap kegiatan penambangan baru
dapat dilakukan bila telah mendapa
dari pejabat berwenang.
Pemanfaatan lahan di wilayah
cekungan air tidak boleh menimbulka
kerusakan di sekitarnya seperti kerusa
lahan, vegetasi, dan tekanan pendud
Pemanfaatan yang tidak diijinkan di
wilayah cekungan air adalah industri
dan atau kegiatan lain yang disertai
pertumbuhan pemukiman yang pesa

Kawasan
Permukiman

Kegiatan yang diizinkan adalah
tempat tinggal, pertemuan dan
penunjangnya seperti pelayanan
pemerintah, perdagangan,
perbankan, dan lain-lain yang
sejenis.

Kegiatan penambangan pada kawasan yang sudah
dihuni penduduk hanya dapat dilakukan bila nilai
tambangnya secara ekonomis sangat tinggi bagi
kepentingan nasional. Ijin penambangan pada kondisi
yang demikian ini diterbitkan oleh Presiden.
Pengembangan permukiman di lokasi pusat pelayanan

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan
yang berdampak negatif terhadap
keseimbangan ekologis.
Membangun/ mengembangkan
kegiatan yang tidak sesuai dengan
kegiatan permukiman.

Tabel 7.23 Perangkat Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di Kabupaten Sigi 2010-2030 (Lanjut
Kawasan
Lindung

Sub
Kawasan

Arahan Kegiatan
Diperbolehkan

Diperbolehkan Dengan Syarat

Dilarang

Kawasan
Peruntukan
Industri

Pemanfaatan lahan untuk
pembangunan bangunan dan
infrastruktur yang menunjang kegiatan
industri.
Penguasaan/ pemilikan tanah yang
telah ada dan tidak sejalan dengan
kegiatan industri, dengan syarat tidak
diintensifkan ataupun diekstensifkan
(pada kawasan industri)
Penguasaan, pemilikan penggunaan
dan pemanfaatan tanah yang telah
ada, sepanjang mendukung kegiatan
utama diizinkan (pada wilayah
industri).

Kegiatan industri, terutama yang
menggunakan fasilitas penanaman
modal, tidak diperkenankan membangun
industri di luar wilayah industri dan
diarahkan dan ditampung pada wilayah
industri.
Kegiatan industri tidak boleh
mengganggu kegiatan semula.

Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi
yang berdampak negatif terhadap
keseimbangan ekologis.
Membangun/ mengembangkan
kegiatan yang tidak sesuai dengan
kegiatan industri.
Tidak boleh menyelenggarakan kegiatan
baru yang tidak sesuai dengan kegiatan
industri seperti permukiman, pertanian,
perusahaan dan jasa perkantoran,
kecuali dalam batas-batas yang
dibutuhkan untuk memadukan kegiatan
industri di kawasan tersebut.

Insentif
dikemb
industri
dikemb
Disinsen
berdam
untuk b
lain yan
rencan

Kawasan
Pariwisata

Kegiatan yang diijinkan adalah
kunjungan atau pelancongan, olah
raga dan rekreasi, pertunjukkan dan
hiburan, komersial, menginap/
bermalam, pengamatan,
pemantauan, penjagaan dan
pengawasan, pengelolaan kawasan.
Jenis bangunan yang diijinkan adalah
gardu pemandangan, restoran, dan
fasilitas penunjang lainnya, fasilitas
rekreasi dan olahraga, tempat
pertunjukan, pasar dan pertokoan
serta fasilitas parkir, fasilitas
pertemuan, hotel, cottage, kantor
pengelola, dan pusat informasi, serta
bangunan lainnya yang dapat
mendukung upaya pengembangan
aktivitas kepariwisataan.

Sarana wisata seperti hotel, motel,
lapangan olahraga, dan sebagainya,
hendaknya ditempatkan di luar areal
wisata yang menghendaki daya dukung
rendah seperti taman nasional.
Sarana dan prasarana penunjang wisata
lain yang dapat menunjang fungsi objek
wisata dapat diselenggarakan dengan
bila memenuhi persyaratan berikut:
 Signifikan dan diperlukan dengan
kebutuhan pengembangan objek
wisata (melalui koordinasi dengan
instansi terkait);
 Tidak merusak lingkungan dan cagar
budaya yang ada;
 Untuk kawasan cagar budaya harus
memenuhi kaidah konservasi;
 Tidak merusak citra kawasan sebagai
objek wisata;
 Bila dirasa perlu dapat dikerjasamakan
antar kawasan;
 Kebutuhan sesuai trend pariwisata
(melalui koordinasi dengan instansi
terkait).

 Setiap kegiatan pembangunan/
pengembangan pariwisata dilarang
merusak kelestarian objek wisata
terutama objek wisata budaya (cagar
budaya) dan wisata alam (cagar
alam/ suaka alam);
 Kegiatan pembangunan yang
merusak citra kawasan sebagai objek
wisata.

Insentif
pariwisa
lindung
kepada
maupu
pembe
investa

Sumber: Rumusan Tim Penyusun Penyelarasan Naskah Teknis RTRW Kab. Sigi, 2011
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7.4.

ARAHAN PENGENAAN SANKSI

Kegiatan penertiban berkenaan dengan penyimpangan terhadap rencana tata
ruang dapat dilakukan secara langsung melalui mekanisme penegakan hukum (law
enforcement),

maupun

dapat

dilakukan

secara

tidak

langsung

melalui

pemberlakuan sanksi. Sanksi secara umum mencakup ketentuan sebagai berikut:
a.

Terhadap seseorang atau badan usaha yang mendapatkan ijin pembebasan
tanah untuk kepentingan tertentu dan telah melaksanakan pembebasan
tanah sesuai dengan ketentuan ijin yang ada (namun diterlantarkan) dapat
dikenakan retribusi penundaan pemanfaatan ruang secara progresif sebelum
terkena ketentuan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan UndangUndang No. 20 Tahun 1961.

b.

Bagi seseorang atau badan usaha yang menelantarkan tanah yang dikuasai
dalam

jangka

waktu

tertentu

dapat

dikenakan

retribusi

penundaan

pemanfaatan ruang secara progresif sebelum terkena ketentuan pencabutan
hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961.
c.

Terhadap bangunan (yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha) yang
menyimpang dari ketentuan penataan ruang yang ditetapkan, seperti
misalnya pelanggaran sempadan bangunan, sempadan pagar dan lainnya
yang untuk penyesuaiannya memerlukan partisipasi langsung dari pemilik
bangunan, dapat diberlakukan pengenaan sanksi retribusi penundaan tertib
sempadan (atau tertib lainnya) secara progresif.

Pengendalian pemanfaatan ruang juga dapat dilakukan dengan pengenaan
sanksi. Pengenaan sanksi merupakan kegiatan penertiban yang dilakukan melalui
pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran terhadap pemanfaatan
ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik di kawasan lindung
maupun di kawasan budidaya. Pengenaan sanksi akan mencakup kegiatan :
a.

Pengumpulan Bukti

b.

Pengajuan Bukti

c.

Pembuktian

d.

Pengenaan Sanksi
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi
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Jenis kegiatan penertiban pemanfaatan ruang termasuk tata guna tanah, tata
guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya pada kawasan
lindung meliputi:
a.

Penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang analisis mengenai
dampak lingkungan hidup bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang
sudah ada di kawasan lindung dan/atau berhimpit dengan kawasan lindung
yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

b.

Penerapan

ketentuan-ketentuan

untuk

mengembalikan

fungsi

lindung

kawasan yang telah terganggu kepada fungsi lindung yang dilakukan secara
bertahap.
c.

Penerapan

peraturan

yang

mewajibkan

dilaksanakannya

kegiatan

perlindungan terhadap lingkungan hidup dan rehabilitasi daerah bekas
penambangan pada kawasan lindung.
Jenis kegiatan penertiban pemanfaatan ruang termasuk tata guna tanah, tata
guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya pada kawasan
budidaya baik di kawasan perdesaan, kawasan perkotaan maupun kawasan
strategis, dilakukan dengan menegakkan prosedur perijinan dalam mendirikan
bangunan di kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan peruntukan ruang dan kegiatan yang direncanakan.
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Tabel 7.24 Ketentuan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pasal
69 ayat (1)

Unsur Tindak Pidana

Sanksi Pidana

•

Tidak mentaati rencana tata ruang; dan

•

Mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

•

Tidak mentaati rencana tata ruang;

•

Mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
dan

•

Mengakibatkan kerugian terhadap harta
benda atau rusaknya barang.

•

Tidak mentaati rencana tata ruang;

•

Mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
dan

•

Mengakibatkan Kematian orang

70 ayat (1)

•

70 ayat (2)

69 ayat (2)

69 ayat (3)

70 ayat (3)

70 ayat (4)

•

Penjara paling lama 3 tahun dan
denda paling banyak Rp. 500 juta

•

Penjara paling lama 8 tahun dan
denda paling banyak Rp. 1,5 miliar

•

Penjara paling lama 15 tahun dan
denda paling banyak Rp. 5 miliar

Memanfaatkan ruang tidak sesuai
dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang.

•

Pidana penjara paling lama 3
tahun dan denda paling banyak
Rp. 500 juta

•

Memanfaatkan ruang tidak sesuai
dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang; dan

•

Pidana penjara paling lama 5
tahun dan denda paling banyak
Rp. 1 miliar

•

Mengakibatkan perubahan fungsi ruang;

•

Memanfaatkan ruang tidak sesuai
dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang; dan

•

Pidana penjara paling lama 5
tahun dan denda paling banyak
Rp. 1,5 miliar

•

Mengakibatkan kerugian terhadap harta
benda atau kerusakan barang.

•

Memanfaatkan ruang tidak sesuai
dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang; dan

•

Pidana penjara paling lama 15
tahun dan denda paling banyak
Rp. 5 miliar

•

Mengakibatkan kematian orang

Tabel 7.25 Ketentuan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lanjutan)
Pasal

Unsur Tindak Pidana

Sanksi Pidana

71

•

Tidak
mematuhi
ketentuan
yang
ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang.

•

Pidana penjara paling lama 3
tahun dan denda paling banyak
Rp. 500 juta

72

•

Tidak memberikan akses terhadap
kawasan
yang
oleh
peraturan
perundang-undangan
dinyatakan
sebagai milik umum

•

Pidana penjara paling lama 1
tahun dan denda paling banyak
Rp. 100 juta

73

•

Pejabat pemerintah penerbit izin; dan

•

•

Menerbitkan izin tidak sesuai dengan
rencana tata ruang.

Pidana penjara paling lama 5
tahun dan denda paling banyak
Rp. 500 juta

•

Dapat dikenai pidana tambahan
berupa
pemberhentian
tidak
hormat dari jabatannya.

Sumber: UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
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7.5.

PELIBATAN MASYARAKAT

Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas
kehendak dan keinginan sendiri yang muncul ditengah masyarakat, untuk berminat
dan bergerak dalam penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang.
Peran serta masyarakat dalam penataan ruang telah diatur oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta
Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, memuat
hal- hal pokok sebagai berikut :

7.5.1. Hak Masyarakat dalam Penataan Ruang
Demi terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkeadilan, proses
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang harus dapat
memberikan

jaminan seluas-luasnya

bagi

pemenuhan

hak dan

kewajiban

masyarakat, termasuk dalam hal peran sertanya secara aktif. Dalam kegiatan
mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :
a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk itu, pemerintah berkewajiban
untuk menyediakan media pengumuman atau

penyebarluasan melalui

penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada
tempat-tempat

umum

dan

juga

pada

media

massa,

serta

melalui

pembangunan sistem informasi tata ruang
b. Mengetahui secara terbuka RTRW dan rencana rinci tata ruang kawasan. Untuk
mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Daerah masyarakat
dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui
pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten
c.

Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat
dari penataan ruang. Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan
nilai ruang sebagai akibat penataan ruang pelaksanaannya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
Manfaat ruang tersebut dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan
dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu
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berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum
adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat
d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang. Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap
perubahan jenis pemanfaatan atau status kepemilikkan yang dimiliki oleh
masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Kabupaten Sigi diselenggarakan
dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.

7.5.2. Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang
Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Sigi, masyarakat wajib
berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang
yang telah ditetapkan.
a.

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan
dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturanaturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

b.

Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara
turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya
dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang
serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

7.5.3. Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan,
peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam hal penataan ruang dapat
diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu:
a. Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Wilayah,
meliputi :


Pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah yang
akan dicapai.
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Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk
bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah.



Pemberian masukan dalam merumuskan rencana tata ruang wilayah.



Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat atas strategi
pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.



Pengajuan keberatan terhadap konsep/ rancangan rencana tata ruang
wilayah.



Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan.

b. Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah, meliputi :


Bantuan pemikiran atau pertimbangan mengenai wujud struktural dan pola
pemanfaatan ruang.



Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata
ruang yang telah ditetapkan.



Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya
untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

c.



Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang.



Menjaga kelestarian lingkungan.

Bentuk Peran Serta Masyarakarat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Wilayah, meliputi :


Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah, termasuk pemberian
informasi pelaksanaan pemanfaatan ruang



Bantuan

pemikiran

atau

pertimbangan

untuk

penertiban

kegiatan

pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

7.5.4. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
Upaya pembinaan untuk menumbuhkembangkan kesadaran, memberdayakan
dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang dilakukan
oleh instansi yang berwenang, dengan cara sebagai berikut :
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Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan,
pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hokum, serta pendidikan
dan pelatihan.



Menyebarluaskan

informasi

mengenai

proses

penataan

ruang

kepada

masyarakat secara terbuka.


Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang wilayah kepada
masyarakat.



Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang
dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai
dengan rencana tata ruang.



Melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan
tata ruang yang telah ditetapkan.



Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul dan keberatan dari masyarakat
dalam rangka peningkatan mutu penataan ruang.

Dalam kaitannya dengan bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan
ruang , yang dalam pelaksanaannya selain melibatkan pihak swasta dan
masyarakat, berupa :


Joint venture (usaha bersama/ kongsi) atau joint enterprise.



Kerja sama perencanaan/ program baik dengan swasta nasional maupun
dengan swasta luar negeri.



Swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat.



Kerjasama

perencanaan

yang

saling

menguntungkan

dengan

daerah

tetangga (Provinsi Gorontalo, Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi
Tengah, Kota Poso dan Kabupaten Donggala) maupun daerah lain dengan
pihak swasta yang bonafide.
Strategi

pembiayaan

pembangunan di

kabupaten

Sigi

diarahkan

kepada

pendayagunaan potensi dan dana yang berasal dari masyarakat atau swasta.
Dengan demikian kontribusi pembiayaan pembangunan pemerintah. Untuk
mendukung hal tersebut harus diciptakan iklim berusaha yang baik dengan
megupayakan langkah- langkah pemantapan deregulasi dan debirokratisasi.
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7.6.

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMAFAATAN RUANG

Dalam operasionalisasi arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sigi yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah
membutuhkan biaya-biaya bagi pelaksanaan atau pengelolaannya. Biaya ini
meliputi biaya untuk memproses peraturan daerah tentang RTRW, pemasyarakatan
RTRW, pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta peninjauan
kembali atau evaluasi/revisi RTRW. Sumber pembiayaan ini diperkirakan cukup
besar, dan diharapkan berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sigi. Jika kemampuan pendanaan
daerah terbatas dapat meminta bantuan teknis dari propinsi maupun pusat yang
sifatnya menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memiliki kepentingan
nasional di daerah. Selain itu diharapkan adanya partisipasi dari pihak swasta atau
suatu bentuk kerja sama pemerintah swasta dalam pembiayaan pengelolaan tata
ruang di wilayah Kabupaten Sigi.

7.7.

REKOMENDASI DAN IMPLEMENTASI

7.7.1. Aspek Legalitas
Dalam implementasinya, Rancana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi harus
mempunyai kekuatan hokum, sehubungan dengan hal itu, maka RTRW Kabupaten
Sigi

selanjutnya

harus

menjadi

peraturan

yang

mengikat

bagi

kegiatan

pembangunan di Kabupaten Sigi sehingga perlu ditetapkan dalam bentuk
Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan oleh Bupati dan disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi.

7.7.2. Sosialisasi RTRW Kabupaten Sigi
Sebagian acuan dan pedoman dalam kegiatan pembangunan di kabupaten Sigi,
maka produk RTRW Kabupaten Sigi perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan
stakeholder lain yang terkait dengan pengembangan dan penataan Kabupaten
Sigi. Adapun para stakeholder yang akan menjadi sasaran sosialisasi produk
Rencana Pengembangan Kabupaten Sigi tersebut secara garis besar meliputi :


Instansi- instansi Pemerintah Daerah kabupaten Sigi baik tingkat kabupaten,
kecamatan maupun kelurahan/ desa.
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Masyarakat sebagai warga kota dan pemukim di kabupaten Sigi



Swasta/ dunia usaha, yang telah dan akan mengembangkan kegiatannya di
Kabupaten Sigi.

7.7.3. Rencana- rencana Lanjutan
Sesuai dengan acuan mengenai penataan ruang, maka sebagai tindak lanjut dari
RTRW Kabupaten Sigi perlu disusun rencana tata ruang yang lebih rinci/ detail.
Rencana rinci tata ruang tesebut dilakukan menurut bagian- bagian wilayah kota
atau kawasan- kawasan yang ada, dengan prioritas disesuaikan pada kepentingan
pengembangan dan penataan wilayah.
Selain itu, untuk sektor- sektor pengembangan tertentu yang terkait dengan RTRW
Kabupaten Sigi yang belum diulas secara menyeluruh, maka perlu disusun rencana
induk pengembangannya, studi- studi yang perlu dilakukan guna menindaklanjuti
RTRW Kabupaten Sigi meliputi :
 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan (RDTRK) pada 6
kecamatan di Kabupaten Sigi
 Melakukan studi penataan pesisir pantai dan kelautan guna membatasi
kegiatan yang dapat merusak habitat laut dan hutan mangrove, serta
mendukung kegiatan dalam pencanangan Kawasan Teluk Tomini sebagai
“Gerbang Mina Bahari” dalam pengembangan kemaritiman
 Studi penentuan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) guna melayani
kebutuhan pembuangan sampah di Kabupaten Sigi.
 Melakukan kajian dalam penentuan lokasi sub- sub terminal yang merupakan
pengembangan pelayanan sistem transportasi dan studi khusus dalam
pengaturan trayek angkutan.
 Penyusunan Rencana Detail Kawasan Perumahan dan Permukiman.
 Melakukan kajian khusus dalam eksplorasi dan melakukan studi AMDAL dalam
eksploitasi dalam kegiatan pertambangan.
 Melakukan kajian dalam penentuan lokasi zona industri kecil dan melakukan
studi AMDAL bagi kegiatan industri.
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 Untuk sektor- sektor pengembangan tertentu, perlu pula disusun induk
pengembangannya baik meliputi prasarana dan sarana yang dianggap
dapat mendukung pengembangan di Kabupaten Sigi.

7.7.4. Kerjasama Wilayah
Letak geografis wilayah Kabupaten Sigi berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, Kota
Poso dan Kabupaten Donggala dan wilayah perairan Teluk Tomini, akan membawa
konsekuensi bagi kabupaten Sigi untuk mejaga kesesuaian pemanfaatan ruang
dengan wilayah sekitarnya, baik dalam pemanfaatan ruang daratannya maupun
ruang wilayah lautannya.
Oleh karena itu keharmonisan hubungan dan kerjasama antar wilayah, baik yang
berbatasan langsung maupun tidak langsung harus tetap terjaga dan terpelihara
agar pembangunan dapat dilaksanakan secara selaras, serasi, terpadu dan
berkesinambungan.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi setelah disahkan sebagai
Peraturan Daerah, merupakan peraturan yang mengikat bagi penyusunan dan
pelaksanaan program- program pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap
sektor. Agar tujuan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang dapat tercapai
secara optimal, maka harus ada koordinasi dan sinkronisasi antar wilayah dan
seluruh instansi yang terkait, baik instansi sektoral maupun antar daerah yang
berada di bawah koordinasi BKTRD Kabupaten dan provinsi sebagai badan/
lembaga yang bertanggung jawab terhadap perencanaan tata ruang.

7.7.5. Rekomendasi Khusus Tentang Batas Wilayah Kabupaten Sigi
Dalam menentukan kegiatan pengembangan wilayah Kabupaten Sigi, maka ada
hal krusial dan sangat penting untuk dijadikan prioritas penanganan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Batas wilayah kabupaten khususnya batas
wilayah antara Kabupaten Sigi dengan wilayah Kabupaten Poso serta batas antar
kecamatan hal ini menjadi sangat penting guna mengantisipasi adanya konflik
yang bersifat eksternal dengan wilayah sekitarnya disamping itu juga ha lini penting
dalam penataan ruang di masa yang akan datang.
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Batas wilayah Kabupaten Sigi perlu dideliniasi dan ditetapkan, melalui Pemerintah
Propinsi sebagai fasilitator dalam penentuan batas Kabupaten, sehingga pada 5
tahun perencanaan pertama masalah batas kabupaten sudah dapat ditetapkan/
diputuskan.
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BAB 8. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS (KLHS)
8.1.

PENILAIAN IMPLIKASI KEBIJAKAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

8.1.1. Telaah Implikasi KRP
Ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) adalah merupakan landasan pokok terhadap
tuntutan perubahan dalam tatanan sosial politik dan sistem penyelenggaraan
pemerintahan dewasa ini dikaitkan dengan esensi perencanaan pembangunan itu
sendiri termasuk di daerah.
Salah satu implikasi adanya perubahan tersebut, telah terjadi perubahan signifikan
bagi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2004 yaitu dengan munculnya aspirasi
masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya untuk melakukan dorongan pemekaran
wilayah dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat yang terpisah dari wilayah
Provinsi Sulawesi Tengah. Pemekaran wilayah ini berimplikasi terhadap perubahan
struktur dan pola ruang pada wialayah kabupaten di Sulawesi Tengah, termasuk
perubahan yang disebabkan oleh pemekaran wilayah pada beberapa kabupaten.
Pemekaran tersebut juga diwujudkan secara juridis formal dengan ditetapkannya
Undang-Undang tentang Pembentukan wilayah untuk masing-masing Kabupaten
Buol, Sigi, Morowali, Tojo Una-Una, dan Sigi.
Secara geografis Kabupaten Sigi berada pada posisi 0039’50”-209’0”LS dan
119020’0”-120025’0” BT. Secara administratif, Berdasarkan UU No 27 Tahun 2008
tentang pembentukan Kabupaten Sigi, lingkup wilayah perencanaan pada tahun
2010 ini adalah wilayah pemerintahan Kabupaten Sigi dengan total luas wilayah
lebih kurang 5.196,02 km2 yang terdiri 15 wilayah kecamatan.
Letak geografis Kabupaten Sigi yang merupakan daerah lintas regional antara antar
kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah, serta terhadap Propinsi Sulawesi Selatan,
Sulawesi

Utara

dan

Gorontalo,

merupakan

potensi

pendukung

tumbuh

berkembanganya jaring-jaring kegiatan industri, perdagangan dan pariwisata.
Dengan

karakteristik

sumberdaya

alam

dan

tekno-struktur

masyarakatnya.
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Kabupaten Sigi juga mempunyai daya dukung dan kesesuaian lahan yang besar
untuk pengembangan komoditas-komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi.
Selain potensi alam berupa hasil pertambangan.
Dengan pemahaman situasi geografis ini maka kajian terhadap implikasi KRP dari
pembangunan Kabupaten Sigi dapat melingkupi rencana pembangunan mulai dari
RTRW Nasional, RTR Pulau Sulawesi, kemudian berturut-turut Provinsi Sulawesi Tengah
serta terakhir Kabupaten Sigi sendiri.
8.1.2. Implikasi Kebijakan RTRW Nasional
Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan
pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan
keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi,
serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah provinsi
dan kabupaten/kota.
Oleh karena itu, RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan
yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah,
keseimbangan perkembangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan
Timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi
kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan
perbatasan negara, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.
Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan
nasional

juga

harus

ditingkatkan

melalui

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber
daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal
penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan
keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang
secara spasial dirumuskan dalam RTRWN.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

239

BUKU RENCANA

8.1.3. Implikasi Kebijakan RTR Pulau Sulawesi
RTR Pulau Sulawesi berperan sebagai alat untuk mensinergikan aspek-aspek yang
menjadi kepentingan Nasional yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dengan aspek-aspek yang menjadi kepentingan daerah yang
direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. RTR Pulau Sulawesi berlaku sebagai acuan untuk :
1. Keterpaduan pemanfaatan ruang lintas wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota
di Pulau Sulawesi;
2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota dan
kawasan;
3. Perumusan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
4. Pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah
Pulau Sulawesi. RTR Pulau Sulawesi berfungsi untuk memberikan dasar
pencapaian keterpaduan, keserasian dan keterkaitan ruang lintas wilayah
provinsi

dan

lintas

sektor

sebagai

suatu

kesatuan

dalam

rangka

mengoptimalkan pemanfaatan ruang.

Adapun kebijakan Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi disusun berdasarkan
kebijakan berikut :
1.

Mendorong perkembangan peran Pulau Sulawesi sebagai salah satu wilayah
yang memiliki peluang-peluang eksternal cukup besar;

2.

Mengembangkan komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya
saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam
pengelolaan dan pemasarannya;

3.

Memprioritaskan kawasan-kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan
dalam rangka pencapaian pemerataan tingkat perkembangan antar
wilayah, termasuk pengembangan pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan;
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4.

Memanfaatkan potensi sumber daya di darat dan laut secara optimal serta
mengatasi potensi konflik lintas wilayah provinsi yang terjadi di beberapa
wilayah perairan dan daratan;

5.

Mempertahankan keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional,
khususnya bagi sawah-sawah beririgasi teknis dari ancaman konversi lahan;

6.

Memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan dan kawasan budidaya
lainnya,

berikut

kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya,

dengan

kawasankawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah
nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional
ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya dalam menciptakan
daya saing wilayah;
7.

Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai
luasan minimal 40% dari luas Pulau Sulawesi dalam rangka mengurangi resiko
dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan
masyarakat dan asset-asset sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana,
pusat permukiman maupun kawasan budidaya;

8.

Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya sebagai asset
sosialbudaya masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya tradisional dan
kearifan lokal.

9.

Mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan,
pertanian,

perkebunan,

pertambangan,

dan

kehutanan

secara

berkelanjutan.
10.

Mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewadahi dinamika kehidupan
ekonomi, sosial, dan budaya.

8.1.4. Implikasi Kebijakan RTRW Propinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan kajian wilayah, propinsi Sulawesi Tengah telah merumuskan tujuan
penataan ruang di propinsi ini adapun tujuan penataan ruang tersebut adalah
untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian,
kelautan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
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Mengacu pada tujuan penataan ruang diatas, dirumuskan enam kebijakan
pembangunan sebagai berikut:
1.

Peningkatan sumberdaya lahan pertanian;

2.

Peningkatan sumberdaya perikanan dan kelautan;

3.

Pengembangan potensi pariwisata;

4.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang pertanian, kelautan dan
pariwisata;

5.

Peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi pertanian dan kelautan; dan

6.

Peningkatan sarana dan prasarana.

Guna lebih meng-opersionalkan kebijakan tersebut, maka disusun strategi-strategi
sebagai berikut:
1. Strategi pengembangan penataan ruang guna peningkatan sumberdaya lahan
pertanian dilakukan dengan strategi:
a. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah
b. meningkatkan kualitas lahan pertanian
c. mengembangkan jenis hasil pertanian
d. mengembangkan areal lahan perkebunan komoditas tertentu secara
selektif
2. Strategi pengembangan penataan ruang guna peningkatan sumberdaya
perikanan dan kelautan dilakukan dengan strategi:
a. mengembangkan jenis usaha budidaya perikanan air tawar
b. meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan budidaya dan tangkap
c. mengembangkan industri pariwisata kelautan
d. mempertahankan dan meningkatkan kawasan mangrove
e. mengembangkan budidaya perikanan dan kelautan yang dapat
mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil
f.

mempertahankan terjaganya kawasan lindung untuk mendukung pertanian,
kelautan dan pariwisata

3. Strategi pengembangan penataan ruang guna Pengembangan potensi
pariwisata dilakukan dengan strategi:
a. mengembangkan promosi pariwisata
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi

242

BUKU RENCANA

b. mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata
yang ada
c. meningkatkan jalur perjalanan wisata
d. mengembangkan jenis wisata alam yang ramah lingkungan
e. mempertahankan kawasan situs budaya sebagai potensi wisata
4. Strategi

pengembangan

penataan

ruang

guna

Peningkatan

kualitas

sumberdaya manusia dibidang pertanian, kelautan dan pariwisata dilakukan
dengan strategi:
a. menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan guna
mendukung pertanian, kelautan dan pariwisata
b. menjamin ketersediaan informasi pertanian, kelautan dan pariwisata
c. mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna
peningkatan kualitas hasil pertanian, kelautan dan pariwisata
5. Strategi pengembangan penataan ruang guna peningkatan aksesibilitas
pemasaran produksi pertanian dan kelautan dilakukan dengan strategi:
a. meningkatkan produksi pertanian yang mendukung industri
b. mengembangkan kawasan industri pertanian
c. mengembangkan pasar hasil industri pertanian
d. meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap modal, perlengkapan
produksi, informasi, teknologi dan pasar.
6. Strategi pengembangan penataan ruang guna Peningkatan sarana dan
prasarana dilakukan dengan strategi:
a. mengembangkan sistem jaringan penghubung antar wilayah laut, darat,
dan udara pada PKN, PKW, dan PKL.
b. mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan penghubung antar
pusat-pusat produksi pertanian, kelautan dan pariwisata,dengan PKN, PKW,
dan PKL.
c. menjaga kesinambungan peralatan pertanian, kelautan dan pariwisata
d. mengembangkan prasarana pertanian, kelautan dan pariwisata
e. mengembangkan jaringan transportasi guna mendukung sektor pertanian
f.

mempertahankan stabilitas pasar lokal terhadap komoditas pertanian
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g. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan
pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem
kemandirian energi listrik
h. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang
terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi;

8.1.5. Implikasi Kebijakan RPJP Propinsi Sulawesi Tengah
A. VISI
Pembangunan
dilaksanakan

Daerah
dengan

Propinsi
visi

yang

Sulawesi

Tengah

didasarkan

kurun

pada

waktu

kondisi,

2005–2025

potensi,

hasil

pembangunan yang telah dicapai, masalah dan isu pokok pembangunan serta
tantangan, kendala dan peluang pembangunan yang dihadapi, maka dirumuskan
visi sebagai berikut :
“Sulawesi Tengah Yang MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”
Rangkaian kata – kata kunci dalam visi ini dapat dibentuk menjadi satu
akronim “JURI TERADIL”.
Juri Teradil memberi makna bahwa dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang
memberi maslahat bagi masyarakat Sulawesi Tengah dibutuhkan tidak hanya
sekedar kecerdasan tetapi kearifan dan sifat bijaksana, dengan demikian
menunjukan bahwa pembangunan di Sulawesi Tengah

harus dituntun oleh

kemampuan dan kejernihan hati nurani atau moralitas yang prima dari setiap
individu dan masyarakat Sulawesi Tengah.
Visi pembangunan Sulawesi Tengah ini mengandung pengertian yang luas dan
menggambarkan cita – cita seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dalam kurun waktu
25 tahun mendatang. Dengan menghayati dan mengamalkan makna Juri Teradil
diharapkan Sulawesi Tengah menjadi perintis dalam mewujudkan tuntutan reformasi
yang sudah terangkum dalam visi Sulawesi Tengah ini.
Gambaran yang akan dicapai dalam masa jangka panjang dalam Juri Teradil
tersebut adalah :
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Maju ; adalah terbuka dengan hal yang baru dan nilai – nilai baru. Selalu
menginginkan peningkatan, pertumbuhan dan pengembangan, berorientasi
kemasa depan, tidak mudah terpuaskan dengan kondisi yang ada, selalu terdorong
mencari hal – hal yang baru dan berpandangan luas.
Mandiri ; adalah tidak tergantung pada sesuatu, ketergantungan terhadap sesuatu
tidak sampai menjadi kendala dan selalu berusaha mencari jalan keluar,
mempunyai kemampuan, prakarsa dan motivasi, inovatif, mempunyai rasa percaya
diri, mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
Sejahtera ; adalah kondisi kehidupan yang memadai dari segi ekonomi, aman
sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam hambatan, gangguan dan
kesulitan

hidup,

masyarakat

hidup

rukun

dan

penuh

kebersamaan

dan

kekeluargaan, saling mengamankan, mewujudkan kesenangan hidup bersama.
Berkeadilan ; adalah sifat, perbuatan, perlakuan yang adil, pengakuan dan
mempertahankan hak – hak masyarakat, memberikan perlakuan yang sama
dihadapan hukum dan mampu menentukan mana yang benar dan mana yang
salah, tidak sewenang – wenang, menghargai dan menghormati supremasi hukum
dan HAM diatas segala – galanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
B. MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan serangkaian misi pembangunan Propinsi
Sulawesi Tengah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
Melalui : penyediaan kebutuhan dan mutu pelayanan dasar social yang
memadai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat,
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu
menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik
teknologi

maju

maupun

teknologi

tepat

guna

yang

bermanfaat

bagi

peningkatan kesejahteraan dan kualitas masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Dalam wujud menciptakan dan memelihara suasana kehidupan yang rukun,
aman dan tenteram antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat,
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berbangsa dan bernegara, manusia dan lingkungan hidupnya dan manusia
dengan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika dan moralitas sesuai dengan nilai –
nilai keagamaan, pancasila dan nilai – nilai budaya lokal dan bangsa guna
meneguhkan

komitmen

menjaga

keutuhan

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia.
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah
Melalui pemanfaatan

sumberdaya alam secara arif dan bijaksana sebagai

potensi yang memberi kekuatan pada dinamika perekonomian daerah yang
pada

gilirannya

meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah

guna

membelanjai kegiatan pembangunan daerah serta memberi maslahat yang
merata dan adil bagi masyarakat, serta didukung oleh kondisi prasarana fisik
wilayah yang memadai tanpa menafikan keselarasan pembangunan yang
ramah terhadap kelestarian lingkungan, mengatasi dan terus mencegah
kesenjangan tingkat kehidupan masyarakat yang dapat berakibat

pada

ketertinggalan, pengangguran dan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah, kelembagaan politik, sosial
budaya, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.
Meningkatkan kualitas nilai – nilai hakiki berdemokrasi dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berwujud suasana kehidupan politik yang
beretika dan bermoral sesuai dengan nilai agama, nilai budaya bangsa dan
hakekat demokrasi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, bebas dari
praktek penyimpangan KKN dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, pembinaan kehidupan beragama untuk meningkatkan kualitas
keamanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat, menjunjung dan memberi
apresiasi pengembangan tata nilai budaya dan kearifan lokal serta budaya
bangsa, serta terus menguatkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah
dengan

memantapkan

pemberdayaan

dan

peningkatan

peranserta

masyarakat dalam pembangunan daerah, meningkatkan kualitas sumberdaya
aparatur pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban tugas dan
fungsi serta tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan fungsi – fungsi
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
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Menata kembali kondisi lingkungan hidup yang menunjukan kecenderungan
penurunan kualitas, meliputi lahan kritis, kerusakan hutan lindung, menipisnya luas
hutan

mengrove,

kerusakan

kawasan

pantai

dan

terumbu

karang,

meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat, mencegah dampak negative
pengelolaan sumberdaya alam berupa pencemaran dan degradasi lingkungan
hidup, mengintegrasikan pengelolaan sumberdaya alam dengan kelestarian
lingkungan

untuk

mendukung

pertumbuhan

ekonomi

daerah

yang

berkelanjutan, menserasikan pemanfaatan fungsi tata ruang meliputi tanah, air,
udara dan sumberdaya daya alam dengan sektor – sektor perekonomian
termasuk system pemukiman, prasarana dan sarana wilayah secara terpadu
sehingga memenuhi asas konservasi, efesiensi dan harmoni yang menjadi asas
dalam perencanaan tata ruang.

8.1.6. Implikasi Kebijakan RTRW Kabupaten Sigi
Penataan ruang Kabupaten Sigi adalah proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan
oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten,
dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sigi.
Penataan ruang Kabupaten Sigi yang didasarkan pada karakteristik dan daya
dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan
keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada
subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh
pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang
secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu
kebijakan penataan ruang Kabupaten Sigi yang memadukan berbagai kebijakan
pemanfaatan ruang.
Berbagai kebijakan dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Sigi antara lain,
meliputi; pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan kualitas sumberdaya
lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan peternakan; pengembangan
komoditas sektor pertanian yang berorientasi pada sumberdaya lokal dan
kebutuhan pasar; peningkatan dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan
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lokal yang dikelola oleh masyarakat; penyelenggaraan perekonomian berbasis
kerakyatan; peningkatan infrastruktur dan tata guna lahan guna mendukung
pengembangan sektor pertanian dan pariwisata; serta peningkatan upaya
pelestarian hutan guna mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan.

8.2.

KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK

8.2.1. Kesimpulan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk mengintegrasikan konsep pengelolaan
lingkungan hidup ke dalam kerangka kebijakan strategis Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi telah dilaksanakan bersama Tim KLHS Kabupaten Sigi
sesuai dengan protokol penyusunan KLHS.
Berdasarkan telaahan terhadap dokumen-dokumen perencanaan, peta rencana
pemanfaatan ruang Kabupaten Sigi 2028, diskusi dengan para peneliti dari
perguruan tinggi dan diskusi dengan unsur masyarakat Kabupaten Sigi dapat
disampaikan beberapa kesimpulan, yaitu:
1.

Konsepsi penyusunan KLHS RTRW Sigi adalah pendekatan instrumental dan
transformasi, dengan tujuan utama sebagai berikut:
a)

Mengidentifikasi dampak penting lingkungan dari kebijakan, rencana,
program untuk proses pengambilan keputusan.

b)

Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan,
rencana, atau program.

c)

Memperbaiki mutu dan proses formulasi kebijakan, rencana, dan
program.

d)

Memfasilitasi

proses

pengambilan

keputusan

agar

dapat

menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi.
2.

Fisiografi Kabupaten Sigi yang didominasi oleh pegunungan dan pesisir hanya
memiliki sedikit rendah, menjadi kendala fisik pemanfaatan tanah yang harus
disikapi dengan arif.

3.

Rencana

Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Sigi, yang disusun

berpedoman pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang
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Wilayah, memuat diskripsi strategi pengembangan wilayah, rencana tata
ruang dan rencana pembangunan infrastruktur wilayah serta arahan
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan
analisis sektoral.
4.

Rumusan kebijakan RTRW Nasiona, RTR Pulau serta RTRW Provinsi Sulawesi
Tengah digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan Kebijakan
Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Sigi. Hasil analisis isi (content analysis)
antar dokumen Tentang Sasaran/Arah Kebijakan
Arah

kebijakan

pembangunan

ini
pada

mengindikasikan
kepentingan

penguatan

ekonomi

terhadap

regional.

orientasi

Karena

belum

tersusunnya RPJP dan RPJM Kabupaten Sigi, maka analisis kebijakan ini hanya
mencakup RTRW Provinsi. Selain itu, rumusan visi dan misi akan disesuaikan
dengan pandangan Bupati yang telah terpilih.
5.

Dalam konteks interdependensi, rumusan tujuan, sasaran dan arah kebijakan
RTRW

belum

secara

utuh

menggambarkan

keterkaitan

antar

sektor.

Pendekatan telah dilakukan secara menyeluruh dan diolah kembali pada
kepentingan sektoral, terutama pada orientasi kepentingan pembangunan
ekonomi regional. Kepentingan lingkungan hidup juga menjadi perhatian
utama dalam kaitan pembangunan kabupaten.
6.

Dalam konteks rumusan program pemanfaatan ruang dapat dikatakan
bahwa secara struktur dalam mekanisme rumusan perencanaan, uraian
program relatif telah sejalan dengan apa yang dijabarkan dalam tujuan dan
sasaran.
Adapun

catatan

untuk

menjadi

perhatian

adalah

pada

lemahnya

pengendalian pada konsekuensi terhadap dampak lingkungan hidup dan
ketersediaan sumberdaya alam, terutama sumberdaya air dan energi.
Perhatian pada hutan bakau sebagai ciri khas dominasi karakteristik geografis
belum menjadi perhatian integral dalam rancangan program pembangunan
Kabupaten Sigi.
7.

Berkembangnya keperluan masyarakat akan kebutuhan lahan bagi kegiatan
budidaya hingga mengancam wilayah hutan yang telah ditetapkan.
Ancaman ini perlu segera ditindak lanjuti dengan kebijakan tentang kawasan
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hutan serta dilengkapi dengan instrument kebijakan yang mampu diterima
oleh masyarakat.
8.

Dalam konteks kebijakan dan strategi terhadap kawasan bencana belum
mendapatkan porsi perhatian yang cukup untuk dapat dilanjutkan pada
program-program

kesiapan

kabupaten

dalam

menghadapi

ancaman

bencana yang ada.
9.

Dalam konteks penanganan rencana struktur ruang khususnya bidang
transportasi, Kedudukan geografis kabupaten yang menjadikan Kabupaten
Sigi sebagai salah satu simpul utama transportasi di Pulau Sulawesi hingga
dapat menjadi potensi besar bagi pembangunan ekonomi, namun potensi ini
belum terjelaskan dalam kebijakan dan strategi kabupaten,

10.

Beberapa kawasan pertambangan liar yang tumbuh dan menyebar pada
seluruh

wilayah

kabupaten

merupakan

godaan

besar

yang

dapat

mengancam lingkungan di kabupaten ini
11.

Kebijakan Pola Ruang pada sektor Potensi wisata di Kabupaten Sigi
khususnyanya pada wilayah Teluk Tomini belum mampu diberikan arahan
secara maksimal untuk menjadi motor ekonomi kabupaten sesuai dengan
tujuan penataan ruang Kabupaten Sigi

8.2.2. Saran Tindak
Untuk memperkuat rumusan kebijakan dan atau diskripsi rencana tata ruang
serta kerangka program pemanfaatan ruang yang nantinya akan menjadi acuan
penyusunan Rencana Tata Ruang yang lebih detail, dapat disampaikan beberapa
rekomendasi berikut:
1.

Tim KLHS Kabupaten Sigi perlu mengembangkan hasil-hasil KLHS ini ke dalam
format Rencana Implementasi Mitigasi Dampak pelaksanaan RTRW dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sigi.

2.

Mengingat

besar

dan

pentingnya

dampak

pembangunan

dan

pengembangan lokasi pusat Pemerintahan Kabupaten Sigi, perlu disusun
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pusat Pemerintahan Kabupaten yang
mengarusutamakan lingkungan hidup.
3.

Pemerintah Kabupaten Sigi perlu membina hubungan kerja dengan Perguruan
Tinggi dan atau Lembaga Penelitian untuk "menggali" konsep-konsep
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pemanfaatan ruang dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.
4.

Pemerintah Kabupaten Sigi perlu menyusun Rencana Pengurangan Resiko
dan skenario peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat pesisir sebagai
respon terhadap dampak naiknya muka air laut dan perubahan iklim global.

5.

Mengingat

sangat

bermanfaatnya

KLHS

untuk

mengarusutamakan

keberlanjutan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan ekonomi
dan sosial budaya, Pemerintah Kabupaten Sigi perlu merumuskan komitmen
untuk menerapkannya di dalam berbagai kajian yang terkait dengan
perumusan

kebijakan

strategis

pembangunan.

Untuk

maksud

tersebut

Pemerintah Kabupaten Sigi perlu membentuk dan membina Tim Kerja KLHS
Pemerintah Kabupaten Sigi, yang akan menangani implementasi dan
pemantauan program mitigasi dampak KRP serta melakukan evaluasi tindak
lanjutnya.
6.

Implementasi KLHS dapat digunakan sebagai media menggerakkan peran
serta masyarakat di bidang penataan ruang dan pemanfaatan sumberdaya
alam yang berwawasan lingkungan.

7.

Perlunya disusun Zoning Regulation dan Kebijakan Pertanahan serta Peraturan
Bupati Sigi tentang Peruntukan Sungai dan Badan Air, Peraturan Bupati Sigi
tentang Baku Mutu Limbah Cair serta Peraturan Bupati Sigi tentang
Pengelolaan Limbah Cair Domestik.

8.

Pemerintah Kabupaten Sigi perlu berperan serta untuk mensosialisasikan
pendekatan KLHS di bidang pembangunan wilayah dan penataan ruang
wilayah demi terselenggaranya kerjasama Daerah di bidang pembangunan
wilayah.
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