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Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami

dapat menyelesaikan tugas KAJIAN KOTA LAYAK HUNI

KOTA PALU Tahun 2021 ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah

untuk mendapatkan nilai Indeks Layak Huni Kota Palu

di Tahun 2021, yang juga bertujuan untuk menjadi

ukuran atau standar dalam pembangunan Kota Palu

ke depan.

Kami selaku Tim Penyusun mengucapkan terima kasih

kepada pihak-pihak yang membantu dan

mendukung dalam penyusunan dokumen kajian ini

yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Banyak

momen dimana kita saling berbagi informasi dan

pengetahuan sehingga menambah wawasan

berdasarkan ilmu masing-masing.

Kami pun menyadari, Kajian yang kami susun ini masih

jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan

saran yang membangun kami nantikan, namun kami

berharap dokumen ini dapat bermanfaat dalam

membangun Kota Palu ke depannya.

Palu, Desember 2021

Tim Penyusun

Sambutan

Assalamualaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh. Segala puji bagi

Allah SWT yang telah memberikan

nikmat kepada kita Shalawat serta

salam bagi Nabi Muhammad SAW.

Di tahun 2021 ini, Pemerintah kota

Palu telah menyelesaikan RPJMD

Kota Palu Tahun 2021-2026 dimana

Termuat Visi Kota Palu adalah “MEMBANGUN KOTA PALU

YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA

PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN

KEAGAMAAN”. Berkaitan adanya visi tersebut sangat

jelas bahwa Kota Palu mempunyai tujuan mewujudkan

Palu sebagai Kota Layak Huni bagi warganya. Dengan

adanya kajian ini dapat diukur skor Layak Huni Kota Palu

dan dibandingkan dengan kota-kota lainnya di

Indonesia.

Sehingga dengan telah selesainya Dokumen Kajian Kota

Layak Huni Kota Palu ini diharapkan dapat menjadi

masukan dan evaluasi dalam pembangunan Kota Palu

oleh pihak-pihak terkait.

Demikian saya sampaikan, atas kerjasama dan kerja

keras Tim Penyusun serta pihak-pihak yang terlibat dalam

penyelesaian dokumen ini diucapkan terima kasih

sebesar-besarnya.

Palu, Desember 2021

Kepala Bappeda Kota Palu



D A F T A R   I S I

BAB 1  PENDAHULUAN ……………….……………………………  01
Latar Belakang ..……………..………………………………………  01

Tujuan dan Sasaran …………………………………………………  02

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA …………………………………….... 03

Livable City di Indonesia ……….…………………………………  03

Definisi Livable City …………………………………………………  04

Tinjauan RTRW Tahun 2021-2041 ………………………………  05

Tinjauan RPJMD Tahun 2021-2026 ……………………………  05

BAB 3  GAMBARAN UMUM …………………………………………  13

Aspek Demografi dan Geografis ………………………………  13

Ekonomi ………………..…………………………………………………  22

Fasilitas Umum ……..…………………………………………………  25

Lingkungan Hidup …..…………………………………………………  31

Resiko Bencana ……..…………………………………………………  42

BAB 4  METODOLOGI ..…………………………………………………  53

Pendekatan Konsep penelitian

Metode Pengumpulan Data ………………………………………  55

Tahapan Pengukuran Indeks Kota Layak Huni ……………  57

.……………………………………  53

BAB 5  HASIL ANALISIS, 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .……………………………  58

Jumlah Responden

Hasil Analisis …………………………..………………………………  59

Kesimpulan ………………………….………………………..……………  76

.…………………………………………………  58

Rekomendasi ………………………….………………………..……………  85

Penggunaan Lahan ……………………………………………………  18

DAFTAR ISI ………………..……………….……………………………  ii

KATA PENGANTAR ……….……………….…………………………….   i

SAMBUTAN …….…….……………..…….……………….……………..    i

ii

PROFIL PENYUSUN



01
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan & Sasaran
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Artinya kota yang dapat memenuhi kebutuhan

penduduk saat ini tanpa mengurangi kapasitas

kebutuhan untuk generasi mendatang (E.Salzano,

dalam Seymoar 2005). Pendapat yang selaras juga

dikemukakan oleh Hahlweg, bahwa kota layak huni

adalah kota yang memberikan kehidupan sehat bagi

penduduknya. Kota layak huni juga memberikan

kemudahan mobilitas yaitu kemudahan dalam berjalan

kaki, bersepeda dan menggunakan transpotasi umum

(Hawlweg dalam Seymoar 2005). Sehingga kota layak

huni merupakan sebuah sistem perkotaan yang

berkontribusi pada kesejahteraan fisik, sosial dan

pengembangan diri semua penduduknya.

Kota menjadi tidak layak huni, ketika kota tidak mampu

memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Kondisi ini

dapat terjadi apabila pertumbuhan kota tumbuh tidak

terkendali. Hasil penelitian PBB menunjukkan pada tahun

2050, 68% populasi dunia akan menempati area

perkotaan. Kondisi tersebut terjadi karena migrasi dari

desa ke kota (urbanisasi) dan pertumbuhan penduduk di

Kota.

Urbanisasi menyebabkan peningkatan kepadatan

permukiman, peningkatan kebutuhan pelayanan dasar

dan peningkatan kebutuhan rumah yang layak. Pada

tata ruang dan lingkungan, urbanisasi menyebabkan

kota berkembang secara tidak terkendali (sprawl),

berkontribusi pada emis gas rumah kaca serta kerusakan

ekologi.

Kota layak huni merupakan kota yang berkelanjutan

LATAR BELAKANG

Di Indonesia pengukuran kota layak huni telah dilakukan

oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia pada tahun 2009,

2011, 2014 dan 2017. Pengukuran dilakukan pada kota-kota

besar dan bersifat “snapshot”. Artinya pengukuran dilakukan

pada satu waktu tertentu. IAP Indonesia menggunakan

kriteria kota layak huni berdasarkan konsep MLCI yang terdiri

atas 29 Kriteria sebagaimana dapat di lihat pada gambar

berikut ini.

PENDAHULUAN
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Tahun 2014 jumlah penduduk dunia yang tinggal
di Desa sebesar 46%, sedangkan penduduk yang 
tinggal di Kota 54%

Gambar 1 Kondisi Urbanisasi Dunia
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Namun seiring pertumbuhan ekonomi yang baik ternyata

juga di ikuti dengan jumlah urbanisasi yang meningkat,

hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk Kota

Palu sebesar 1,6 % (tahun 2015-2018) yang diatas rata-

rata nasional yang sebesar 1,25%. Dengan pertumbuhan

penduduk yang cukup tinggi, maka berdampak

terhadap tingkat pengangguran yang tinggi pula.

Ini terlihat dari data pengangguran di Kota Palu
yang sangat tinggi sebesar 8,38 % diatas rata-rata

pertumbuhan pengangguran Provinsi Sulawesi Tengah

sebesar 7,07% dan nasional sebesar 3,77%. Dengan kondisi

seperti ini, tentu menjadi tantangan kedepan bagaimana

mewujudkan Palu sebagai kota layak huni bagi

warganya.

Tujuan dan Sasaran
Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah mendapatkan

ukuran/indeks layak huni Kota Palu agar dapat menjadi

perbandingan dengan kota-kota lainnya di Indonesia.

Adapun sasaran penelitian ini adalah :

1. Sebagai ukuran kualitas kehidupan di Kota Palu ;

2. Menunjukan persepsi warga Palu terhadap kondisi dan

layanan perkotaan di Kota Palu ; dan

3. Menjadi rekomendasi bagi stakeholder dan pengambil

kebijakan di Kota Palu.

02

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah

dalam 1 (satu) dekade terakhir berkembang sangat

pesat namun akibat bencana dahsyat yang terjadi di

tahun 2018 membuat sebagian besar kawasan

perkotaan luluh lantak sebagai dampak gempa yang

diikuti terjadinya tsunami dan likuifaksi. Perkembangan

Kota Palu saat itu di tandai dengan pertumbuhan

ekonomi Kota Palu yang diatas rata-rata nasional yaitu
sebesar 6,24 % (tahun 2015 sd 2017).

Guna mendapatkan indeks Layak Huni Kota Palu di

tahun 2021 ini, BAPPEDA Kota Palu melakukan

pengukuran dengan menggunakan metode persepsi

masyarakat.
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Livable City di Indonesia

Definisi Livable City

Tinjauan RTRW Kota Palu tahun 2021-2041 

Tinjauan RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan

seberapa nyaman sebuah kota untuk dihuni dan

ditinggali oleh masyarakat yang menetap di kota

tersebut. Hasil rata-rata indeks nasional pada tahun 2017

adalah sebesar 62, menurun apabila dibandingkan

dengan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2014

yakni sebesar 63. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

masih banyak warga kota yang merasa tidak nyaman

untuk tinggal di kotanya. Dengan kondisi ini, IAP Indonesia

sebagai lembaga yang melakukan riset menyimpulkan

sebagian besar penduduk di Indonesia yang tinggal di

wilayah perkotaan merasa tidak nyaman dengan kota

yang ditinggalinya.

MLCI 2017 membagi hasil survei menjadi 3 lingkup besar,

yakni top tier city (kota dengan indeks livability di atas

rata-rata), average tier city (kota dengan nilai

indeks livability rata-rata), dan bottom tier city (kota

dengan nilai indeks livability di bawah rata-rata).

Tabel 1. Hasil MLCI 2017 

Livable City atau Kota layak

huni adalah slogan yang indah,

tak heran banyak pemerintah kota di

Indonesia memasukkan slogan

tersebut dalam uraian visi-misinya,

termasuk juga Pemerintah Kota Palu

dengan adanya kata aman dan

nyaman dalam RPJMD nya.

Persoalannya adalah, apakah slogan

tersebut telah dipahami dengan benar

? Sebagai bagian dari warga kota,

kadangkala kita merenung melihat

kota yang kita tempati. Apakah kota

ini merupakan tempat yang nyaman

di tinggali ? Bagaimana Jika

dibandingkan dengan kota-kota

Livable City di Indonesia

TINJAUAN PUSTAKA

Lainnya di Indonesia ? Bagaimana masa depan kota ini

untuk anak cucu kita nantinya ? pertanyaan-

pertanyaan seperti ini kadang terbersit di benak kita.

Maka, mari kita melihat tinjauan terhadap kota-kota di

Indonesia melalui Indeks Kota Layak Huni yang telah

dilakukan pengukurannya.

Most Livable City Index (MLCI) 2017 merupakan sebuah

penelitian terkait kota layak huni yang dikeluarkan oleh

IAP mencakup 26 kota yang tersebar di 19 provinsi di

Indonesia. Penelitian terkait MLCI dilakukan oleh IAP

pertama kali pada tahun 2009 dan terus berulang

dalam periode 3 tahun sekali dengan jumlah kota yang

terus bertambah
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Definisi Livable City

Livability mencerminkan kesejahteraan dari masyarakat

dan terdiri dari banyak karakteristik yang membuat

tempat di mana orang ingin hidup sekarang dan di

masa depan (Victorian Competition and Efficiency

Commission Melbourne, 2008). Livable City atau kota

layak huni menurut menurut D. Hahlweg, (The City as a

Family,1997)”, Sebuah kota layak huni adalah sebuah

kota di mana warga kota bisa memiliki kehidupan yang

sehat dan memiliki kesempatan untuk mudah

beraktifitas -dengan berjalan kaki, sepeda, angkutan

umum, dan bahkan dengan mobil jika tidak ada pilihan

lain. Kota layak huni adalah kota bagi semua orang.

Menurut Urbis (2008), Kota layak huni dapat

menggambarkan pengaruh lingkungan dalam

meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan

masyarakat. Selain itu Livable City menurut IAP (Ikatan

Ahli Perencanaan) adalah kota layak huni yang

menggambarkan lingkungan yang nyaman dan

suasana kota sebagai tempat tinggal dan bekerja,

dengan melihat berbagai aspek baik secara fisik

(fasilitas perkotaan, infrastruktur, tata ruang, dan lain-

lain) serta non-fisik (sosial hubungan, kegiatan ekonomi,

dan lain-lain).

Berdasarkan Center for Livable City (CLC) Singapura

pada tahun 2012, faktor Livable City singapura

diantaranya:

1. tingkat kepemilikan rumah

2. kualitas keamanan gedung

3. presentase kepuasan pengguna taman

4. jumlah penduduk bekerja di area pusat

5. jumlah program yang bertujuan untuk penghijauan

6. kemacetan saat jam puncak

7. presentase penduduk yang puas terhadap hidup,

pekerjaan dan lingkungan

8. rasio proporsi taman

9. persentase pengguna transportasi publik

10. kepuasan pengguna transportasi publik

11. keterjangkauan air bersih

12. akses sanitasi

13. tingkat pemanfaatan lahan milik Negara

14. tingkat polusi udara

15. tingkat konsumsi air rumah tangga per kapita

16. kualitas air minum

17. jumlah polusi air dan udara

18. tingkat daur ulang

19. akses sumber air bersih

20. area rawan banjir

21. tingkat konsumsi energi

Berbagai teori tentang ruang kota

yang layak huni (livable) mengacu

pada ruang kota yang nyaman dan 

aman bagi aktivitas manusia
(Appleyard,1981, www.livable.org)
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Gambar 2 Kriteria/Variabel Kota Layak Huni

Tinjauan RTRW Kota Palu

tahun 2021-2041 

Pendekatan konsep livabel city yang akan digunakan

pada kajian ini mengacu pada konsep yang digunakan

oleh IAP Indonesia. Konsep yang digunakan oleh IAP

yaitu Most Livabel City Index (MLCI), konsep ini

merupakan penelitian yang berbasis pada persepsi

warga kota mengenai kelayakhunian kota tempat

tinggalnya.

Konsep MLCI terdiri atas 29 kriteria sebagaimana gambar

berikut ini

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya

disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang

yang merupakan penjabaran strategi dan arahan

kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan

Nasional ke dalam struktur dan pola ruang Kota. Saat ini

RTRW Kota Palu sudah di sahkan dalam Peraturan
Daerah Kota Palu nomor 2 tahun 2021 tentang
RTRW tahun 2021-2041.
Adapun tujuan penataan ruang wilayah Kota Palu

adalah untuk mewujudkan ruang daerah sebagai Kota

Teluk dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berbasis

industri, pendidikan, pariwisata, perdagangan dan jasa

yang berkearifan lokal dan tangguh bencana.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,

arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan

daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas

Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka

pendanaan bersifat indikatif. RPJMD memiliki jangka

waktu 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman

pada RPJPD dan RPJMN. Adapun RPJMD Kota Palu

telah ditetapkan menjadi Perda Kota Palu nomor 4

tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

Tinjauan RPJMD Kota Palu

tahun 2021-2026 



MISI 1

Membangun perekonomian yang mandiri dan

siap bersaing dalam perkembangan ekonomi

regional dan global

MISI 2

Membangun kembali tatanan lingkungan yang

aman dan nyaman dengan dukungan

infrastruktur yang berketahanan terhadap

bencana

MISI 3

Mengembangkan sumber daya manusia yang

tangguh menghadapi perkembangan global

dan mampu beradaptasi terhadap bencana

dan covid-19

MISI 4

Menciptakan pemerintahan yang profesional

dan selalu hadir melayani

MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI , AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA
PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS
KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN

VISI : 

VISI DAN MISI RPJMD KOTA PALU 2021-2026

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kota Palu,

maka dirumuskan isu strategis Kota Palu Tahun 2021-2026

sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, inklusif, dan

merata

Ekonomi Kota Palu Tahun 2018 tumbuh sebesar 5,00%,

Tahun 2019 tumbuh menjadi 5,79 %, namun mengalami

kontraksi pada Tahun 2020 yakni tumbuh -4,54 %.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Palu -4,54%,

namun beberapa sektor masih tumbuh positif seperti

sektor pengadaan listrik dan gas, sektor informasi dan

komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor

real estate, sektor administrasi pemerintahan,

pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa

kesehatan dan kegiatan sosial. Kontribusi sektor primer

dalam pembentukan PDRB Kota Palu juga mengalami

fluktuasi, Tahun 2018 berkontribusi sebesar 10,64%,

selanjutnya tumbuh menjadi 11,11% pada Tahun 2019,

namun mengalami penurunan di Tahun 2020 menjadi

10,12%. Untuk sektor sekunder, mengalami trend

kontribusi yang positif, Tahun 2018 sebesar 23,69 % dan

naik pada Tahun 2020 menjadi 26,41%. Kontribusi sektor

tersier juga mengalami penurunan dari Tahun 2018

sebesar 65,66% turun menjadi 63,47% pada Tahun 2020

(BPS,2020, diolah).

Livable City  KAJIAN   INDEKS      KOTA   LAYAK   HUNI   KOTA   PALU 06



Livable City  KAJIAN   INDEKS      KOTA   LAYAK   HUNI   KOTA   PALU 07

7 , 9 0 %
Jasa Pendidikan

1 0 , 2 0 %
Informasi dan

Komunikasi

19,41%
Konstruksi

1 4 , 7 4 %
Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib

9 , 7 0 %
Perdagangan Besar

dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda

Motor

KONTRIBUSI

5 SEKTOR 
PDRB TERBESAR

Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu PDRB PerKapita

PDRB ADHK
15,47 T

PDRB ADHB
24,18 T

P ERT U MB UH AN  EKON OM I  DA N  
P DRB  P ER  KA P I T A

Sumber : BPS Kota Palu, 2021

2. SDM Unggul, Tangguh, dan Berdaya Saing.

SDM yang unggul akan mendorong terciptanya kesejahteraan bagi

daerah, meningkatnya etos kerja serta kemampuan mengelola

sumberdaya yang adauntuk kemajuan daerah.

SDM yang tangguh digambarkan sebagai kemampuan untuk

mengantisipasi serta memitigasi kebencanaan dan perubahan iklim. SDM

yang tangguh dilakukan melalui meningkatkan efektivitas pelayanan dan

kecepatan penangulangan dimasa tanggap darurat. Pencapaian

pembangunan sumber daya manusia, ditujukkan dengan angka Indeks

Pembangunan Manusia atau IPM, yang menjelaskan kemampuan

penduduk dalam mengakses hasil pembangunan khususnya dalam

memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan serta kesempatan

kerja. Capaian IPM Kota Palu dalam dua tahun terakhir (Tahun 2019 dan

2020) kategori “sangat tinggi”, yaitu angka 81,50 di tahun 2019 dan 81, 47

di tahun 2020, dan Raihan ini adalah tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Indeks Kesehatan, digambarkan dengan instrumen Umur Harapan Hidup,

angka tersebut di Kota Palu menunjukan peningkatan dari 70.68 tahun

ditahun 2019 menjadi 71,04 tahun pada tahun 2020.



Livable City  KAJIAN   INDEKS      KOTA   LAYAK   HUNI   KOTA   PALU 08

Angka partisipasi angkatan kerja Kota Palu Tahun 2017

terus mengalami peningkatan sampai mencapai angka

202.467 jiwa dengan rasio penduduk yang bekerja

sebesar 91,62 % pada Tahun 2020. Rendahnya rasio

penduduk yang bekerja disebabkan oleh naiknya

angka atau jumlah pengangguran mencapai 16.960

jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar

8,38% pada Tahun 2020 dari tahun sebelumnya sebesar

6,36%.

Indeks Pendidikan, digambarkan oleh angka harapan

lama sekolah dan rata rata lama sekolah, untuk angka

harapan sekolah, di Kota Palu meningkat dari 16,22

tahun di tahun 2019, naik menjadi 16,23 tahun pada

tahun 2020, demikian juga pada angka rata rata lama

sekolah, meningkat diangka 11,6 tahun pada tahun

2019 menjadi 11,61 tahun di tahun 2020.
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P E R B A N D I N G A N  I N D E K S  P E M B A N G U N A N  

M A N U S I A  A N T A R  K A B / K O T A  D I  P R O V I N S I  

S U L A W E S I  T E N G A H

Usia Harapan 

Hidup (tahun)

D I M E N S I  I N D E K S  P E M B A N G U N A N  

M A N U S I A

Harapan Lama Sekolah

(tahun)

Rata-Rata Lama Sekolah

(tahun)

Pengeluaran Perkapita

(rupiah)
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4. Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim,

serta Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca

Bencana

Kota Palu merupakan kota dengan tingkat kerawanan

bencana yang tinggi diindikasikan dari tingginya nilai

indeks risiko bencana yakni sebesar 162,7 point (BNPB,

2019), selain itu Kota Palu memiliki

3. Infrastruktur Kota yang Aman, Nyaman, Tangguh, dan

Inklusif

Perencanaan masa depan perkotaan, yaitu

membangun perkotaan yang berketahanan bencana,

cerdas dan modern, yang pelaksanaannya haruslah

bersifat inklusif dan berkelanjutan, yang ditunjukan

dengan ketersediaan layanan dasar dan perumahan

yang aman dan terjangkau serta mempromosikan

pembangunan ekonomi local. Perwujuduan kota yang

nyaman dan inklusif ditandai dengan kota yang tanpa

limbah, rendah karbon dan tersedia ruang hijau publik,

dengan sistem transportasi yang terjangkau dan

menjamin keselamatan jalan.

Masalah perkotaan yang dicirikan

oleh kawasan kumuh, penyediaan

sanitasi yang buruk dan transportasi

yang tidak lancar, perlu ditangani

secara berkelanjutan, smart dan

inovatif.Kota tangguh bencana

bukan sekedar infrastruktur tapi juga

kesiapan kelembagaan dan

sumberdaya pembiayaan yang

mendukung dalam kategotri

mantap.

Pembangunan infrastruktur yang

dilakukan pasca bencana di Kota

Palu, sebagai bagian dari mitigasi

haruslah menghasilkan prasarana

dan sarana publik yang tangguh

bencana, secara teknis bangunan

untuk fasilitas umum haruslah

memilki derajat yang lebih kuat dan

aman, dengan menjadikan histori

kebencanaan sebagai bagian dari bahan pembuatan

perencanaan yang utuh. Oleh karena itu, kepatuhan

atas penerapan standar bangunan dan zonasi daerah

rawan bencana menjadi suatu hal yang penting.

Diambil dari Koleksi Foto Ir.DrsAbdullah,MT
(FB:Abed Petta Laja)

ketangguhan terhadap bencana

kategori sedang yakni 263 point dari 590

skor tertinggi (Yayasan Care, Lingkar,

BPBD Kota Palu, 2020) sesuai indikator

penilaian yang dikembangkan UNDDR

(United Nations Office for Disaster Risk

Reduction).

Selain itu adanya fenomena pemanasan

global yang disebabkan oleh kenaikan

gas rumah kaca dari aktivitas manusia

menyebabkan perubahan komposisi

atmosfer secara global, dan memicu

perubahan iklim dunia. Fenomena

pemanasan global terjadi secara

menyeluruh sehingga dapat

mempengaruhi kondisi iklim dan cuaca

hampir di semua wilayah, termasuk di

area Kota Palu. Badan Meteorologi

Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

memproyeksi perubahan rata-rata suhu

maksimum Kota



Livable City  KAJIAN   INDEKS      KOTA   LAYAK   HUNI   KOTA   PALU 11

Palu periode 2032 - 2040 terjadi penambahan suhu

dengan proyeksi rata-rata suhu maksimum yang dapat

mencapai 2.25 - 2.5 derajat Celsius.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih, akan

memberikan rasa nyaman dan menentramkan bagi

semu pihak, yang dijalankan dengan suasana

kepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat

yang diharapkan dalam visi pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaanya pemerintah daerah dapat

memberikan pelayanan yang berkualitas dan

produktif kepada masyarakat, mendorong dan

meningkatkan otonomi menajerial terutama sekali

mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan

oleh pemerintah pusat, transparan, akuntabilitas

publik dan disiapkan pengelolaan manajerial yang

bersih dan bebas dari korupsi. Konsep ini

mengedepankan partisipasi rakyat, hak asasi manusia

dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih, mengadopsi prinsip partisipasi,

penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi

kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efesiensi,

akuntabilitas, etika dan budaya organisasi serta visi

strategis.

6. Pencapaian Target dan Sasaran Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan

Prinsip pelaksanaan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 240

indikator. Secara umum terdiri atas 4 pilar yaitu pilar

pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi,.

pilar pembangunan lingkungan, dan pilar

pembangunan hukum dan tata kelola Hasil evaluasi

Tahun 2020 terhadap capaian indikator tujuan

pembangunan berkelanjutan di Kota Palu sebanyak

130 indikator atau sebesar 60,47% telah tercapai,

indikator yang sudah dilaksanakan namun belum

mencapai target sebanyak 35 indikator atau sebesar

16,28%. Selebihnya, masih ada indikator yang belum

memiliki data sebesar 23,26%.

PALU MANTAP BERGERAK

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman,

Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan

Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan

dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota

berkelanjutan (sustainable development) didukung

dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu:

1. Kota cerdas (smart city)

merupakan kota yang mampu menciptakan kualitas

hidup yang baik didukung dengan kondisi sosial,

ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dalam

tata kelola pemerintahan, yang partisipatif, responsif,

inovatif, dan kompetitif dengan pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi (Ikhwan, 2018).

Menurut BAPPENAS, smart city merupakan konsep

pembangunan perkotaan yang pengelolaannya

memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi

untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dan

pelayanan kota sehingga lebih “cerdas”, saling

berhubungan, dan efisien, yang meliputi pelayanan

administrasi publik, pendidikan, kesehatan, keamanan

publik, perumahan, transportasi, dan utilitas.
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Konsep Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026

2. Kota tangguh (resilience city)

Kota tangguh (resilience city) merupakan kota yang

mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan

dan memulihkan diri dari akibat bencana secara

tepat waktu dan efisien, sambil tetap

mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi

dasarnya (BNPB, 2015). Kota yang tangguh mampu

menahan guncangan dan tekanan-tekanan dari

ancaman bencana alam dan ancaman terkait

iklim.

3. Kota hijau (green city)

Kota hijau (green city) merupakan kota yang

terencana dengan baik, bercirikan ramah

lingkungan dan mampu memanfaatkan sumber

daya alam secara seimbang sehingga tercipta

kesejahteraan bagi penduduknya (Kementerian

PUPR, 2015).

4. Kota inklusif (inclusive city)

Kota inklusi (inclusive city) merupakan kota dimana

semua masyarakat mampu hidup bersama-sama

dengan aman dan nyaman, serta mempuntai

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh

dalam dimensi spasial,sosial dan ekonomi tanpa

adanya diskriminasi (Firdaus, 2015).

Konsep pembangunan Kota Palu 2021-2026 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan

untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan

berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas

lingkungan hidup.
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Aspek Demografi dan Geografis

GAMBARAN UMUM

Wilayah Kota Palu terbagi atas 8

(delapan) wilayah kecamatan dan 46

(empat puluh enam) wilayah kelurahan.

Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan

Mantikulore dengan luas 206,80 km² (52,35%) dan

wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu

Timur dengan luas 7,71 km² (1,95%).

Tabel Luas Wilayah Kecamatan Se Kota Palu

Wilayah Kota Palu terletak pada posisi bagian tengah

Provinsi Sulawesi Tengah yang dikelilingi atau berbatasan

langsung dengan beberapa wilayah

kecamatan/kabupaten. Tercatat sebanyak 8 (delapan)

kecamatan atau 3 (tiga) kabupaten tetangga yang

berbatasan langsung dengan wilayah Kota Palu. Secara

administratif batas-batas wilayah Kota Palu dengan

beberapa kecamatan/kabupaten yang mengelilinginya

disebutkan sebagai berikut:

Sebelah Utara :  Kecamatan Tanantovea Kabupaten

Donggala;

Sebelah Selatan :  Kecamatan Marawola dan 

Kecamatan Sigi Biromaru, 

Kabupaten Sigi;

Sebelah Barat :  Kecamatan Kinovaro dan 

Kecamatan Marawola Barat 

Kabupaten Sigi, dan Kecamatan

Banawa Kabupaten Donggala;

Sebelah Timur :  Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi 

Moutong,

1.  Kependudukan

Kota Palu dengan luas 395,06 km², didiami penduduk

sebanyak 373.218 jiwa pada Tahun 2020 . Penduduk ini

tersebar di 8 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan

Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu

Selatan, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Tatanga,

Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Mantikulore dan

Kecamatan Tawaeli. Jumlah penduduk terbesar

terdapat di Kecamatan Mantikulore sebanyak 76.745

jiwa (20,56%) sedangkan Kecamatan Tawaeli memiliki

jumlah penduduk terkecil yaitu 22.568 jiwa (6,05%).
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Batas Wilayah Administrasi Kota Palu

Tabel Distribusi Penduduk Kota Palu Menurut

Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Tabel Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, dan 

Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palu

Tahun 2020

2.    Kondisi Topografi

Kota Palu dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi,

berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk

Palu yang secara astronomis terletak antara 0o,36”-0o,56”

Lintang Selatan dan 119o,45”-121o,1” Bujur Timur, tepat

berada di bawah garis Khatulistiwa dengan ketinggian 0-

700 meter dari permukaan laut (mdpl). Lebih jelasnya

dapat dilihat pada Tabel berikut.
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Tabel Ketinggian Wilayah menurut Kecamatan

Se-Kota Palu

Berdasarkan topografinya, wilayah Kota Palu dapat

diklasifikasikan ke dalam tiga zona ketinggian

permukaan bumi dari permukaan laut, yaitu:

1. Topografi dataran rendah/pantai dengan

ketinggian antara 0– 100 m di atas permukaan laut

yang memanjang dari arah Utara ke Selatan dan

bagian Timur ke arah Utara.

2. Topografi perbukitan dengan ketinggian antara

100–500 m di atas permukaan laut yang terletak

dibagian Barat sisi Barat dan Selatan, kawasan

bagian Timur ke arah Selatan dan bagian Utara

kearah Timur.

3. Pegunungan dengan ketinggian lebih dari 500 m

sampai dengan 700 m di atas permukaan laut.

Wilayah dengan tingkat kemiringan tanah, yaitu 0-5%

hingga 5–40% merupakan yang paling luas yaitu 376,68

Ha (95,34%), sedangkan ketinggian diatas 500 meter

dari permukaan laut yang paling luas, yaitu 18,38 Ha

(4,66%). Kondisi topografi Kota Palu adalah datar

sampai bergelombang dengan beberapa daerah yang

berlembah. Karakteristik kondisi topografi wilayah Kota

Palu menunjukan bahwa sebagian besar wilayah

Kota Palu memiliki permukaan yang datar dengan

persentase 4 hampir 75% dari total luas wilayah.

Wilayah yang memiliki permukaan bergelombang

dengan kemiringan diantara 2-15 derajat sebesar 5%.

Wilayah Kota Palu memiliki kemiringan antara 15-40

derajat seluas 20%. Terdapat 0,05% wilayah dengan

kemiringan >40 derajat. Wilayah dengan kemiringan di

atas 15 derajat termasuk dalam kategori curam

sehingga perumahan maupun aktivitas rumah tangga

lainnya sulit untuk dilakukan pada areal tersebut.

Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng permukaan tanah di Kota Palu

bervariasi dari 0-8% hingga >40%. Kemiringan lereng 0-

8% (datar) merupakan yang terluas di Kota Palu seluas

13.768,91 ha yang tersebar disetiap Kecamatan,

sedangkan kemiringan lereng >40% seluas 11.306,42 ha

yang hanya tersebar di Kecamatan Ulujadi, Kecamatan

Mantikulore, Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan

Tawaeli. Keadaan ini sesuai dengan kondisi topografi

Lembah dan Teluk Kota Palu dimana semakin tinggi

keadaan permukaan tanah semakin curam tingkat

kemiringan lerengnya.



Livable City  KAJIAN   INDEKS      KOTA   LAYAK   HUNI   KOTA   PALU 16

3.   Kondisi Klimatolgi

Sebagai daerah tropis maka Kota Palu memiliki dua

musim yang berpengaruh secara tetap yaitu musim

kemarau (musim Timur) pada bulan April sampai dengan

bulan September dan musim hujan (musim Barat) pada

bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, curah hujan

berkisar antara 400-1250 mm per tahun. Kedudukan Kota

Palu yang diapit oleh bukit-bukit dan pantai sehingga

Kota Palu dapat dikategorikan sebagai Kota Lembah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka suhu udara

dipengaruhi oleh udara pegunungan dan udara pantai

yang berakibat pada terdapatnya perbedaan suhu

antar wilayah yang dipengaruhi oleh suhu pegunungan

berkisar antara 250C-310C, sedangkan wilayah yang

dipengaruhi oleh suhu pantai berkisar antara 310C–370C

dengan kelembaban berkisar antara 70–86%. Berbeda
dengan daerah‐ daerah lain di Indonesia yang

mempunyai dua musim, Kota Palu memiliki karakteristik

yang spesifik, dikarenakan Kota Palu tidak dapat

digolongkan sebagai daerah musim atau disebut

sebagai Non Zona Musim.
Pada Tahun 2012, rata‐rata suhu udara di Kota Palu yang
tercatat pada Stasiun Udara Mutiara Palu adalah 27,7°C
Suhu terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar
26,4°C, sedangkan bulan‐bulan lainnya suhu udara

berkisar antara 27,1°C ‐ 28,8°C. Kelembaban udara

rata‐rata tertinggi terjadi pada bulan Juli yang mencapai

82 persen, sedangkan kelembaban udara terendah

terjadi pada bulan Oktober yaitu 72 persen.

Pada Tahun 2013, rata-rata suhu udara di Kota Palu yang

tercatat pada Stasiun Udara Mutiara Palu adalah
27,28°C Suhu terendah terjadi pada bulan April yaitu

sebesar 24,41°C, dan suhu terpanas terjadi pada bulan

Mei yaitu dengan temperature 28,52°C sedangkan

bulan-bulan lainnya suhu udara berkisar antara 26,08°C
- 28,15°C. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada

bulan Januari yang mencapai 83,99 persen, sedangkan

kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Maret

yaitu 74,08 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut:

Tabel Rata-Rata Suhu Udara dan 
Kelembaban Relatif setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2020

Kondisi tekanan udara, kecepatan angin, dan arah

angin setiap bulan di Kota Palu Tahun 2020. Tekanan

udara tertinggi yang tercatat pada Stasiun Meteorologi

Mutiara Palu Tahun 2020 terjadi pada bulan Februari,

Maret, April, dan November sebesar 1.012,0 mb,
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sedangkan tekanan udara terendah terjadi pada bulan

September sebesar 1.0010 mb. Untuk kecepatan angin,

terlihat nyaris konstan antara 3-5 knots. Angka 5 knots

terjadi pada bulan Februari, dan Maret, 4 knots terjadi

pada bulan Januari, April, dan Mei, sementara 3 knots

terjadi pada bulan Juni hingga Desember Tahun 2020.

Arah angin di wilayah Kota Palu setiap bulan bergerak

dari empat arah mata angin yaitu utara, timur, timur laut

dan tenggara dengan arah angin terbanyak dalam satu

tahun bergerak dari arah utara wilayah Kota Palu.

Tabel 3.7 Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin, dan 
Arah Angin Terbanyak Setiap bulan di Kota Palu Tahun 2020

Curah hujan tertinggi pada Tahun 2020 terjadi pada

bulan September, yaitu 304 mm. Rata-rata jumlah hari

hujan terbanyak terjadi pada bulan September pula

yaitu sebanyak 28 hari. Jumlah hari hujan paling sedikit

terjadi di bulan Januari sebanyak 11 hari. Penyinaran

matahari pada Tahun 2020 tertinggi terjadi pada bulan

Mei sebanyak 128%, sedangkan penyinaran matahari
terendah terjadi pada bulan Juni sebanyak 53%.

Tabel Rata-Rata Hari Hujan, Curah Hujan, 
dan Penyinaran Matahari Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2020

Tabel Rata-Rata Parameter Cuaca pada 
Stasiun Meteorologi Mutiara Palu Tahun 2016-2020
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4.   Kondisi Hidrologi

Wilayah Kota Palu dilalui oleh 11 (sebelas) aliran sungai

yang melintas pada semua kecamatan. Kecamatan

terbanyak dilalui aliran sungai adalah Kecamatan

Mantikulore sebanyak 3 (tiga) sungai yaitu Sungai

Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Terdapat

2 (dua) kecamatan yang hanya dilalui oleh 1 (satu)

sungai yaitu Kecamatan Palu Barat yang dilalui Sungai

Palu dan Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai

Lewara. Lima kecamatan lainnya masing-masing dilalui

oleh 2 (dua) sungai yaitu: Kecamatan Ulujadi dilalui

Sungai Buvu Mpemata dan Sungai Ngolo, Kecamatan

Tabel Sungai yang Mengalir di Kota Palu

Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan merupakan aktivitas manusia

dalam kaitannya dengan lahan, misalnya permukiman,

perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan pada

suatu wilayah dapat dilihat dalam Pola Ruang wilayah

kota yang meliputi Kawasan Lindung, Kawasan Budi

Daya, Kawasan Perdagangan, dan Kawasan

Perumahan termasuk rencana penyediaan ruang

Palu Selatan dilalui

Sungai Palu dan Sungai

Kawatuna, Kecamatan

Palu Timur dilalui Sungai

Palu dan Sungai Pondo,

Kecamatan Palu Utara

dilalui Sungai Taipa dan

Sungai Pajeko, serta

Kecamatan Tawaeli

dilalui Sungai Pantoloan
dan Sungai Tawaeli.

terbuka hijau. Secara garis besar, penggunaan

lahan kota terbagi menjadi lahan terbangun

dan lahan tak terbangun. Lahan Terbangun

terdiri dari permukiman, industri, perdagangan,

jasa dan perkantoran. Sedangkan lahan tak

terbangun terbagi menjadi lahan tak

terbangun yang digunakan untuk aktivitas

kota (makam, rekreasi, transportasi, ruang

terbuka) dan lahan tak terbangun non

aktivitas kota (pertanian, perkebunan, area

perairan, produksi dan penambangan sumber

daya alam).
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Guna lahan pada kawasan

budi daya Kota Palu

didominasi oleh kawasan

permukiman seluas 3.975,01

ha atau sebesar 10,06%.

Namun secara garis besar

penggunaan lahan di Kota

Palu didominasi berupa

lahan kosong/semak

belukar/hutan seluas

30.839,85 ha atau sebesar

78,06% wilayah Kota Palu.

Gambar Peta Penggunaan

Lahan Kota Palu

Sumber: RPJMD Kota Palu

Tahun 2021-2026
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Tabel Pengunaan Lahan Kota Palu
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Ekonomi
1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB)

Untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro,

indikator yang umum digunakan adalah data Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) cara

penilaian/pencatatan PDRB yaitu Atas Dasar Harga

Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan

pembangunan ekonomi, angka PDRB juga digunakan

untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah

dilaksanakan. Ada beberapa kegunaan angka PDRB ini

antara lain

(1) untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi

dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;

(2) untuk mengetahu struktur perekonomian;

(3) untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita

penduduk sebagai salah satu indikator tingkat

kemakmuran/kesejahteraan;

(4) untuk mengetahu tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan

perubahan harga produsen.

Secara umum, kondisi perekonomian Kota Palu dapat

tetap tumbuh di tengah perekonomian global yang

belum stabil. Secara tahunan, pertumbuhan Tahun 2016

sampai dengan 2020 secara berturut-turut yaitu 5,50 %;

5,53 %; 5,00 %; 5,79 %; dan -4,54 %. Ketahanan ekonomi

tersebut tergambar melalui pertumbuhan pada sektor

produksi (supply side), maupun melalui pertumbuhan

pada komponen permintaan akhir (demand side). Pada

sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terdapat pada

kategori Konstruksi Tahun 2019 tumbuh 19,63 %,

sedangkan karakteristik pertumbuhan pada sisi

permintaan akhir tetap pada ciri khasnya yaitu

didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi

Rumah Tangga yang membentuk separuh lebih dari

total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu

sebesar 59,43 %.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun

2015-2019, PDRB Kota Palu ADHB menurut Jenis

Pengeluaran ditunjukkan melalui tabel dan gambar

berikut ini.

Tabel Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar 

Harga Berlaku (ADHB) Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-

2019 (Miliar Rp)
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Gambar Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB 
Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Juta Rp)  Sumber: 
Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Sumber: RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

Tabel dan gambar diatas menunjukkan bahwa rata-

rata peningkatan pertumbuhan tertinggi Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu ADHB

menurut jenis pengeluaran pada Tahun 2015-2019

secara berurutan terjadi pada konsumsi lembaga

swasta nirlaba dengan rata-rata pertumbuhan tiap

tahunnya sebesar 28,08%, disusul oleh konsusmsi rumah

tangga sebesar 10,15%, pembentukan modal tetap

bruto sebesar 9,25%, ekspor impor sebesar 6,28%,

konsumsi pemerintah sebesar 5,48%, dan perubahan

inventori sebesar -70,67% . Kondisi ini mengakibatkan

PDRB Kota Palu ADHB menurut Jenis Pengeluaran lima

tahun terakhir sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun

2019 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 9,66%

tiap tahunnya.

Gambar Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB Menurut

Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Juta Rp)  Sumber: Kota Palu

Dalam Angka Tahun 2021

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut jenis pengeluaran

juga dinilai dengan ADHK Tahun 2010, atau atas dasar

harga berbagai produk yang dievaluasi dengan harga

pada Tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan

itu maka PDRB untuk masing-masing tahun dapat
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memberikan gambaran tentang perubahan PDRB

secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada

pengaruh perubahan harga). PDRB menurut jenis

pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau

pertumbuhan ekonomi secara riil. Utamanya berkaitan

dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Tabel Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas 

Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Jenis

Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)

bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palu setiap

tahunnya meningkat sebesar 5,17%. Konsumsi

Lembaga Swasta Nirlaba merupakan penyumbang

pertumbuhan tertinggi tiap tahunnya dengan rata-

rata pertumbuhan sebesar 21,37% dan terendah

adalah perubahan inventori sebesar -82,06%.

Berdasarkan metode perhitungan terbaru struktur

perekonomian terbagi ke dalam 17 (tujuh belas) sektor

pembentuk PDRB. Empat sektor yang paling besar

peranannya dalam PDRB Kota Palu Tahun 2020 berasal

dari sektor Konstruksi (19,41%), sektor Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan aminan Sosial Wajib

(14,74%), sektor Informasi dan Komunikasi (10,2%),

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor (9,7%), dan Jasa Pendidikan (7,9 %).

Sedangakan 13 sektor lainnya peranannya di bawah

7%. Sementara itu salah satu sektor dengan peranan

paling kecil adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas

(0,13%).

Gambar dan Tabel diatas menunjukkan bahwa PDRB

ADHK selama kurun waktu lima tahun terakhir sejak

Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami

peningkatan pertumbuhan dengan rata-rata sebesar
5,17% tiap tahunnya, hal ini sekaligus menegaskan

Gambar  Struktur Perekonomian Kota Palu Menurut Tiga Sektor
Tahun 2019 dan 2020 (persen)

Sumber: RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026
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Gambar diatas memperlihatkan bahwa Tahun 2019

dan Tahun 2020 perekonomian Kota Palu didominasi

oleh sektor Tersier (Kategori G hingga Kategori U).

Sedangkan sektor Sekunder yang terdiri dari Industri

Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan

Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; serta

Konstruksi (Kategori C hingga Kategori F) menempati

urutan kedua. Sedangkan sektor Primer yang disokong

oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta

sektor pertambangan dan penggalian (Kategori A dan

B) memiliki kontribusi terkecil dalam perekonomian Kota

Palu. Tahun 2020, sektor tersier memiliki kontribusi sebesar

63,47 % menurun 0,13 % dibanding Tahun 2019 sebesar

63,60 %. Sektor sekunder memiliki kontribusi 26,41 %

meningkat 1,12 % dibanding Tahun 2019 sebesar 25,29 %.

Demikian halnya dengan sektor primer, juga mengalami

penurunan kontribusi sebesar 0,99 % dari 11,11 % pada

Tahun 2019 menjadi 10,12 % pada Tahun 2020.

Selain gambaran struktur ekonomi, perkembangan Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) juga menjadi hal menarik

untuk dikaji. Berdasarkan penghitungan PDRB ADHK

2010, perekonomian Kota Palu Tahun 2020 menurun dari

tahun sebelumnya, yaitu -4,54 % pada Tahun 2020 dan

5,79 % pada Tahun 2019. Meskipun terjadi penurunan

sebesar 10,33 % pada Tahun 2020 (data BPS Kota Palu

bulan April Tahun 2021), namun pertumbuhan tertinggi

berada pada kategori Informasi dan Komunikasi sebesar

9,10 %. Pertumbuhan terendah terjadi pada kategori

Transportasi dan Pergudangan, yaitu -35,63%.

Fasilitas Umum
1. Sarana Pendidikan

Berdasarkan dokumen Kota Palu Dalam Angka

Tahun 2021 dapat diketahui data persebaran jenis

saranan pendidikan yang terdapat di masing-

masing kecamatan di Kota Palu. Terdapat total 16

unit TK/RA, 189 unit SD/MI, 72 unit SMP/MTS, dan 57

SMA/SMK/MA. Berikut data persebaran sarana

pendidikan untuk masing-masing kecamatan.
Tabel Persebaran Sarana Pendidikan di Kota Palu Tahun 2020

Data pada tabel diatas sudah termasuk sarana

pendidikan dengan status negeri dan swasta.

Berdasarkan tabel sarana pendidikan tahun 2020

menunjukkan Kecamatan Palu timur memiliki jumlah

sarana pendidikan terbanyak di Kota Palu. Untuk

melihat persebaran sarana Pendidikan di Kota Palu

juga dapat dilihat pada peta Kawasan Pendidikan

di bawah ini.
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Gambar Peta Kawasan Pendidikan Kota Palu
Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041
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2. Sarana Kesehatan

Berdasarkan dokumen Kota Palu Dalam Angka Tahun

2021 dapat diketahui data persebaran jenis sarana

kesehatan yang terdapat di masing-masing

kecamatan di Kota Palu. Terdapat total 9 unit rumah

sakit, 4 unit rumah sakit bersalin, 29 unit poliklinik, 14

puskesmas, 27 puskesmas pembantu dan 178 apotek.

Berikut data sebaran sarana kesehatan untuk masing-

masing kecamatan.

Tabel Persebaran Sarana Kesehatan di Kota Palu Tahun 2020

Berdasarkan tabel sarana kesehatan tahun 2020

menunjukkan selain sarana puskesmas pembantu,

Kecamatan Palu timur memiliki jumlah sarana

kesehatan terbanyak di Kota Palu.

3.  Transportasi

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota

merupakan aspek strategis yang berdampak lintas

sektoral. Jumlah arus penumpang dari Tahun 2016-

2020 mengalami fluktuasi, pada Tahun 2016 arus

penumpang sebesar 1.423.318 penumpang menjadi.

1.515.257 penumpang di Tahun 2017 dan terus

meningkat hingga mencapai 1.886.175 penumpang di

Tahun 2018. Pada Tahun 2019 kembali mengalami
penurunan menjadi 1.025.689 dari tahun sebelumnya

Rasio izin trayek di Kota Palu mengalami fluktuasi

selama Tahun 2017-2020. Pada Tahun 2017, rasionya

mencapai 0,0000158 menjadi 0,0000156 di Tahun 2018,

kemudian kembali mengalami fluktuatif di Tahun 2019

dan 2020 dengan capaian berturut-turut 0,0000162

dan 0,0000161. Hal ini dipengaruhi oleh naik turunnya

penumpang yang keluar dan masuk Kota Palu.

Tabel Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Palu
Tahun 2016-2020
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Tabel Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Palu
Tahun 2016-2020

Ketersediaan pelabuhan laut/udara/terminal bis

dengan jumlah ketersediaan sebanyak 7 unit tersebut

masih mampu melayani kebutuhan arus

keberangkatan dan kedatangan jumlah penumpang

di Kota Palu yang terus menurun dan berfluktuasi sejak

Tahun 2016-2020 di Kota Palu.

Pemerintah Kota Palu sampai dengan Tahun 2020 telah

membangun jalan sepanjang 851,558 km, sementara

jumlah kendaraan yang wajib uji mencapai angka yang

berbeda dan cenderung menuirun setiap tahun

Tabel Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun 2016- 2020

Tabel di atas memperlihatkan data jumlah kendaraan di

Kota Palu yang tersedia hanya data Tahun 2019 dan

2020 dengan jumlah 12.642 unit kendaraan. Data

panjang jalan dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020

sepanjang 851,558 km. Berdasarkan data tersebut maka

diperoleh rasio panjang jalan pada Tahun 2019 dan 2020

adalah 0,067.

Selanjutnya jumlah orang yang terangkut angkutan

umum pada Tahun 2017 mengalami peningkatan di

Tahun 2018. Namun demikian, peningkatan angka

tersebut terbilang cukup rendah karena tingkat

pertumbuhannya hanya mencapai 9,47 % tiap tahunnya

selama kurun waktu empat tahun. Rendahnya jumlah

orang yang terangkut angkutan umum disebabkan oleh

pengaturan trayek angkutan umum di Kota Palu masih

belum optimal, sehingga masyarakat (penumpang)

lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi maupun

angkutan online dibanding angkutan umum.
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Selain transportasi darat, juga terdapat transportasi

udara di Kota Palu, yaitu Bandara Udara Mutiara Sis

Aljufri yang memiliki luas 12.511 meter persegi dengan

daya tampung 800 penumpang dalam dua terminal.

Bandara inilah yang menjadi pintu gerbang angkutan

udara dari dan ke Kota Palu. Rata-rata pertumbuhan

jumlah penumpang datang dan berangkat dalam

kurun waktu lima tahun terakhir masing-masing sebesar

(17,03) % dan (16,65) %.

Tabel Jumlah Penumpang Bandara Tahun 2016-2020

Pantoloan melayani kapal yang memiliki kapasitas

besar dengan rute antar pelabuhan dan antar pulau

dan bahkan antar negara, sedangkan Pelabuhan

Taipa melayani kapal yang berkapasitas kecil (kapal

feri) dengan rute penyeberangan antar pulau. Jumlah

penumpang pelabuhan pantoloan cenderung

mengalami peningkatan pada periode 2016- 2019 dan

menurun pada Tahun 2020, baik penumpang orang

maupun barang. Salah satu penyebab hal ini terjadi

adalah akibat adanya pendemi Covid 19

Terminal Type A Mamboro

Terminal Type B Tipo

Terminal Type C Manonda

Pada transportasi laut, Kota Palu memiliki dua 2

pelabuhan, yaitu Pantoloan dan Taipa. Pelabuhan
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Grafik Jumlah Orang yang Melalui Terminal
Sumber: RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

Tabel Jumlah Penumpang Pelabuhan (Pantoloan) 
Tahun 2016- 2020

Sedangkan untuk transportasi darat, Kota Palu memiliki

beberapa terminal angkutan umum yakni Terminal

Mamboro, Terminal Tipo, Terminal Manonda, dan

Terminal Petobo.

Lingkungan Hidup
a.  Tata guna Lahan

Rencana pola ruang Kota Palu mencakup rencana

pengembangan kawasan lindung dan kawasan

budidaya pada kawasan daratan dan laut.

Berdasarkan pola tersebut, menunjukkan bahwa

Kota Palu mempunyai luasan hutan yang cukup

atau tidak kekurangan hutan. Berdasarkan

fungsinya, hutan di Kota Palu dibedakan menjadi

beberapa jenis yaitu : Hutan lindung seluas 6.670,75

ha, hutan produksi seluas 4.442,64 ha. Selain itu juga

terdapat hutan konservasi yang berupa Kawasan

Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)

seluas 5.043 ha dan Taman Hutan Raya (TAHURA)

seluas 5.015,59 ha sebagaimana disajikan pada

gambar berikut ini.

Gambar Luas Kawasan Lindung Dan Budidaya
Berdasarkan RTRW Kota Palu
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Salah satu kegiatan pemanfaatan lahan di Kota Palu adalah
pertambangan. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat
perubahan tutupan lahan di Kota Palu, pada tahun 2009
kondisi tutupan lahan masih berupa perkebunan dan semak
belukar, namun di tahun 2013 mulai terlihat aktivitas tambang
dengan luasan relative kecil, dan pada tahun 2015 hingga
tahun 2020 luas aktivitas tambang terus berkembang.
Berdasarkan data pada Kota Palu Dalam Angka 2020 (BPS

Kota Palu), diketahui bahwa sektor pertambangan

memberi peran peran dalam pembentukan Produk

Domestik Bruto (PDRB) Kota Palu. Kondisi ini terus

meningkat sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, namun di
tahun 2020 mengalami penurunan sebagaimana disajikan
pada gambar di bawah ini. Pada tahun 2020 sektor
pertambangan dan penggalian berada pada posisi ke-8
(delapan) dari total 17 sektor yang memberi peranan
terhadap pembentukan PDRB di Kota Palu.

Gambar PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian
Kota Palu Tahun 2015-2020
Sumber : Hasil Olahan Data Kota Palu Dalam Angka 2021

Wilayah yang berkembang akan mengalami

perubahan di berbagai aspek akibat aktivitas

pembangunan yang akan menghasilkan dampak,

baik pada manusia ataupun lingkungan hidup.

Dampak terhadap manusia yakni meningkat atau

menurunnya kualitas hidup manusia, sedangkan

dampak bagi lingkungan yakni meningkat atau

menurunnya daya dukung alam yang akan

mendukung kelangsungan hidup manusia. Semakin

berkurangnya lahan terbuka di suatu wilayah dapat

menyebabkan kemampuan lahan mengalami

penurunan atau dengan kata lain daya dukung

lahan di suatu wilayah dikhawatirkan akan

mengalami penurunan. Menurunnya suatu kualitas

daya dukung lahan di suatu wilayah tentu di

khawatirkan juga dampaknya akan mempengaruhi

suatu rencana perkembangan aktivitas

pembangunan wilayah tersebut.

b. Kualitas Air

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan

memengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen

lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan

mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi

buruk, sehingga akan memengaruhi kondisi

kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk

hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan

menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas,

daya dukung, dan daya tamping dari sumber daya

air, yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan

sumber daya alam. Untuk itu, air perlu dikelola agar

tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas



Livable City  KAJIAN   INDEKS      KOTA   LAYAK   HUNI   KOTA   PALU 33

maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan

dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya

agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang

pembangunan yang berkelanjutan.

Peningkatan jumlah penduduk dan pengembangan

berbagai sektor seperti domestik, industri, jasa, pertanian

dan sektor lainnya di Kota Palu, secara langsung

maupun tidak langsung menuntut penyediaan sumber

air bersih yang semakin meningkat. Di sisi lain

dihadapkan ke fenomena air tanah sebagai

sumberdaya yang terbatas menurut ruang dan waktu

Berdasarkan Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai

Kota Palu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu tahun

2020, diketahui bahwa pemanfaatan lahan, aktivitas

disekitar sungai dan limbah yang dihasilkan memberi

tekanan terhadap lingkungan. Sebanyak 4 sungai yang

dipantau yaitu Sungai Palu, Sungai Pondo, Sungai

Kawatuna dan Sungai Sombelewara, dengan hasil

sebagai berikut:

1. Sungai Palu, diketahui air sungai Palu cenderung

berwarna coklat keruh, hal ini dikarenakan adanya

aktifitas pertambangan pasir di bagian hulu sungai. Di

sepanjang bantaran sungai Palu banyak dijumpai

gorong – gorong air pembuangan yang berasal dari

rumah warga serta pasar setempat. Selain itu juga

sering dijumpai limbah domestik yang pada

umumnya dihasilkan oleh masyarakat sekitar sungai

yang di buang sembarang dan/atau di bakar di

bantaran sungai;

2 Sungai Pondo, diketahui air sungai Pondo juga

diambil sebagai sumber air baku oleh PDAM di

sepanjang bantaran sungai Pondo banyak aktivitas

pertanian dan perkebunan. Selain itu juga sering

dijumpai limbah domestik yang pada umumnya

dihasilkan oleh masyarakat sekitar sungai yang

dibuang sembarang dan/atau dibakar di bantaran

sungai. Selain itu ditemui juga adanya ternak yang

berkeliaran disekitaran bantaran sungai;

3. Sungai Kawatuna, diketahui disepanjang bantaran

sungai Kawatuna banyak aktivitas pertanian dan

perkebunan sehingga di temui adanya bendungan

dan saluran tambahan yang digunakan sebagai

saluran irigasi, namun saluran itu juga digunakan

masyarakat sekitar untuk keperluan mandi dan cuci.

Serta adanya ternak milik warga sekitar yang

berkeliaran di sekitaran bantaran sungai, serta tidak

adanya jembatan di beberapa tempat membuat

orang dan kendaraan yang melintas harus

menyeberangi sungai dengan turun ke dalam badan

sungai; dan

4 Sungai Sombelewara, diketahui air sungai

Sombelewara di bagian hulu dimanfaatkan sebagai

sumber air baku oleh PDAM. Sepanjang bantaran

sungai Sombelewara terdapat banyak aktivitas

pertanian dan perkebunan, ditemui adanya

bendungan dan saluran tambahan yang digunakan

sebagai saluran irigasi, terdapat beberapa komplek

perumahan, dan industri rumah tangga yang dekat

dengan badan sungai Sombelewara. Seluruh aktivitas

penduduk tersebut memberikan tekanan terhadap

lingkungan berupa limbah.

Berdasarkan tata letak wilayah DAS secara geografis,

Kota Palu hanya dilalui satu DAS yaitu Daerah Aliran

Sungai Palu, dengan luas 301.495,68 Ha. Sungai ini
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sepanjang tahun tidak pernah mengalami

kekeringan karena pada sungai tersebut bermuara16

anak sungai dan sungai sungai lainnya seperti sungai

Paneki, Sungai Miu dan Sungai Bambanua serta

Sungai Wuno yang memiliki hulu pada Kabupaten

Donggala Sungai ini amat potensial untuk

dimanfaatkan sebagai sumber air bersih, pertanian,

dan industri. Debit maksimal sungai Paluadalah 142

m3 /dtk dan debit minimal adalah 45 m3 /dtk. Di Kota

Palu secara hidrologis terdapat air tanah bebas yang

tersimpan ada lapisan akuifer yang tersusun dari

kerakal, kerikil, pasir kasar sampai pasir halus. Air

tanah bebas ini terdiri dari air tanahdangkal dan air

tanah dalam. Secara keseluruhan ketersediaan air

tanah di Kota Palu tidak merata karena sangat

tergantung padafaktor iklim, geologi, morfologi,

vegetasi dan tata guna lahan. Selain kondisi DAS,

kondisi muka air tanah merupakan salah satu fakor

penting kondisi hidrologi. Air tanah merupakan

komponen dari suatu daur hidrologi (hydrologic

cycle) yang melibatkan banyak aspek biogeofisik,

bahkan aspek politik dan sosial budaya yang sangat

menentukan keterdapatan air tanah di suatu daerah.

Keberadaan CAT Palu erat kaitannya dengan struktur

graben di Cekungan Palu, yaitu Sesar Palu. Secara

administratif CAT Palu berada di Provinsi Sulawesi

Tengah dan meliputi wilayah Kota Palu (sebagai

ibukota Provinsi Sulawesi Tengah), Kabupaten

Donggala, dan Sigi. Dengan demikian air tanah di

CAT Palu merupakan salah satu sumber pemasok air

bersih bagi penduduk di Kota Palu serta di Sebagian

Kabupaten Donggala dan Sigi. Berdasarkan bentuk

lahan CAT Palu, maka secara umum terdiri atas satuan

hidromorfologi dataran aluvial. Agihan potensi air tanah

berdasarkan karakteristik air tanah (bebas, mata air dan

tertekan) pada satuan hidromorfologi dataran alluvial

berada di seluruh bagian CAT Palu dengan tingkat

potensi sedang – tinggi.

Kondisi Air Sungai Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan

Hidup Kota Palu melakukan pemantauan kualitas air

sungai di 4 (empat) sungai dengan masing-masing 3

(tiga) titik pemantauan yaitu Sungai Palu, Sungai Pondo,

Sungai Kawatuna dan Sungai Sombelewara. Berdasarkan

hasil pemantauan tersebut diketahui bahwa kualitas air

sungai di Kota Palu adalah tercemar ringan sampai

sedang, dengan nilai indeks pencemaran berkisar antara

2,1284 – 6,4318 nilai Indeks Kualitas Air (IKA) =50,00 – 58,57.

Hasil pemantauan masing-masing keempat sungai di

atas sebagai berikut :

1. Sungai Palu

Sungai Palu berhulu di daerah kabupaten Sigi dan

bermuara di Teluk Palu dengan panjang badan

sungai di wilayah Kota Palu sepanjang 4,60 km. Ada

beberapa sungai yang bermuara di sungai Palu,

antara lain sungai Sombelewara dan sungai

Kawatuna. Air sungai Palu memiliki debit maksimal

142,50 m3 /dtk. Berdasarkan Dokumen Informasi

Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(DIKPLH) Kota Palu tahun 2020 didapatkan hasil

perhitungan status mutu air (Metode Storet) dan

indeks pencemaran menurut sistem nilai STORET untuk

air Sungai Palu didapat hasil Skor -52, dimana skor ≥ -



Livable City  KAJIAN   INDEKS      KOTA   LAYAK   HUNI   KOTA   PALU 35

2. Sungai Pondo

Sungai Pondo dengan debit maksimal 30,00 m3 /dtk

berhulu di daerah perbukitan di daerah Peboya dan

bermuara di Teluk Palu dengan panjang badan sungai

di wilayah Kota Palu sepanjang 20,00 km. Pada wilayah

perbukitan Peboya terdapat kegiatan Pertambangan

emas. Hasil perhitungan status mujtu air (Metode Storet)

dan indeks pencemaran sebagaimana tersaji dalam

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Hidup Daerah (DIKPLH) Kota Palu tahun 2020 dapat

dijelaskan dibawah ini.

Berdasarkan perhitungan Status Mutu Air menurut sistem

nilai STORET di atas untuk air Sungai Pondo didapat hasil

Skor adalah -55, dimana skor ≥ -31 merupakan kelas D

yang artinya buruk/tercemar berat. Berdasarkan

perhitungan menurut sistem nilai indek pencemaran

untuk air Sungai Pondo di dapat hasil indeks

3. Sungai Kawatuna

Sungai Kawatuna berhulu di daerah perbukitan di

daerah Kawatuna dan bermuara di Sungai Palu

dengan panjang badan sungai di wilayah Kota Palu

sepanjang 21,00 km. Air sungai Kawatuna memiliki

debit maksimal 30,00 m3 /dtk, air sungai Kawatuna

juga diambil sebagai sumber air baku oleh PDAM.

Hasil perhitungan status mujtu air (Metode Storet) dan

indeks pencemaran sebagaimana tersaji dalam

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Hidup Daerah (DIKPLH) Kota Palu tahun 2020 dapat

dijelaskan dibawah ini.

Berdasarkan perhitungan Status Mutu Air menurut

sistem nilai STORET untuk air Sungai Kawatuna didapat

hasil: Skor adalah -52, dimana jika skor ≥ -31 adalah

kelas D yang artinya buruk/tercemar berat.

Selanjutnya, Berdasarkan perhitungan menurut sistem

pencemaran (IP) adalah 6,4318, dimana Status Mutu

Air jika 5,0 < IP <10,0 adalah tercemar sedang.

Sehingga didapat nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai

Pondo adalah 50,00.

31 adalah kelas D

yang artinya

buruk/tercemar

berat. Berdasarkan

perhitungan

menurut sistem nilai

Indek Pencemaran

(IP) untuk air Sungai

Palu di dapat hasil

5,0 ≤ IP ≤ 10,0 yang

artinya tercemar

sedang. Sehingga

nilai Indeks Kualitas

Air (IKA) Sungai Palu

adalah 52,86.

Gambar Pengambilan Sampel Air di 
salah satu Sungai di Kota Palu

Nilai Indek Pencemaran

untuk air Sungai Kawatuna

di dapat hasil diketahui

Indek pencemaran (IP)

adalah 6,2614, dimana jika

Status Mutu Air adalah 5,0

≤IP ≤10,0 artinya tercemar

Sedang. Sehingga didapat

nilai Indeks Kualitas Air (IKA)

Sungai Kawatuna adalah

52,86.
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4. Sungai Sombelewara

Sungai Sombelewara berhulu di daerah perbukitan di

daerah Kabupaten Sigi dan bermuara di Sungai Palu

dengan panjang badan sungai di wilayah Kota Palu

sepanjang 6,30 km. Air sungai Sombelewara memiliki

debit maksimal 70,00 m3/dtk. Hasil perhitungan status

mujtu air (Metode Storet) dan indeks pencemaran

sebagaimana tersaji Dokumen Informasi Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH) Kota

Palu tahun 2020 dapat dijelaskan dibawah ini.

Berdasarkan perhitungan tabel Status Mutu Air

menurut sistem nilai STORET di atas untuk air Sungai

sombelewara didapat hasil Skor yaitu -47, dimana jika

skor ≥ -31 termasuk dalam kelas D yang artinya

buruk/tercemar berat.

C. Kondisi Air Tanah

Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

melakukan pemantauan kualitas air tanah di 7 (tujuh)

Kecamatan dengan titik pantau 2 (dua) titik

perkecamatan atau total 14 titik pantau. Penentuan

lokasi pemantauan Air tanah juga

mempertimbangkan:

a. Peruntukan air tersebut, seperti untuk keperluan

keseharian rumah tangga, bahan air baku industri

air minum isi ulang, maupun air minum dalam

kemasan, air yang digunakan untuk fasilitas umum,

seperti hotel dan rumah ibadah.

b. Potensi bahaya bahaya yang bisa terjadi karena

lokasi berada dekat dengan lokasi yang bisa

menimbulkan potensi bahaya terhadap baku mutu

air tanah, seperti lokasi Liquifaksi, dekat bibir pantai,

dekat rumah sakit
Selanjutnya, berdasarkan

perhitungan menurut sistem

nilai Indek Pencemaran (IP)

untuk air sungai

Sombelewara didapat hasil

Indek Pencemaran (IP)

adalah 2,1284, dimana jika

Status Mutu Air adalah 1,0<IP

<4,67 artinya tercemar

Ringan. Maka Indeks Kualitas

Air (IKA) Sungai
Sombelewara adalah 58,57.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air tanah

dengan 14 (empat) belas parameter pada 14

(empat belas) titik pantau yang tersebar di Kota

Palu Tahun 2020, diketahui terdapat 3 (tiga)

parameter yang telah melebihi baku mutu air

untuk keperluan higiene sanitasi berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun

2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan

Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air untuk

Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus

Per Aqua, dan Pemandian Umum. Ketiga

parameter tersebut adalah Besi, fecal coliform

dan total coliform, sebagaimana ditujukkan pada

grafik berikut ini.
Gambar kegiatan
pengambilan sampel air 
tanah oleh Petugas DLH
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Grafik Kandungan Besi Pada Air Tanah di Sandingkan
Dengan Baku Mutu Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi
Sumber : DIKPLHD Kota Palu 2020

Grafik Kandungan Total Coliform Pada Air Tanah di Sandingkan
Dengan Baku Mutu Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi

Sumber : DIKPLHD Kota Palu 2020

Dari hasil pemeriksaan uji parameter Total coliform

tertinggi 1898 /100 ml dan terendah 0/100 ml. MPN

Coliform total tertinggi terukur di rumah warga di jln.

Munif Rahman I lrg. Bugis, kelurahan Kabonena. Adanya

Escherichia coli pada air menandakan bahwa air

tersebut tidak layak dikonsumsi.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap parameter Besi,

Besi tertinggi 1,59 mg/L dan terendah <0,01 mg/L.

Kandungan Besi tertinggi terukur di rumah warga yang

berada dekat lokasi liquifaksi balaroa di jln. Kelor,

kelurahan Balaroa sebagaimana ditunjukkan pada

gambar di atas.

Grafik Kandungan Fecal Coliform Pada Air Tanah di Sandingkan

Dengan Baku Mutu Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi

Sumber : DIKPLHD Kota Palu 2020
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Berdasarkan hasil pemantauan terhadap parameter

Fecal coliform diketahui tertinggi 1898 /100 ml dan

terendah 0/100 ml. MPN Eschericia Coli tertinggi terukur di

rumah warga di jln. Munif Rahman I lrg.Bugis, kelurahan

Kabonena. Adanya Escherichia coli pada air

menandakan bahwa air tersebut tidak layak dikonsumsi,

maka diperlukan pengolahan lanjutan. Karena baku mutu

yang dipersayaratkan untuk parameter ini adalah nol (0).

Dari total 14 titik pantau, 3 diantaranya adalah air yang

digunakan sebagai air baku air minum, yaitu titik pantau

di Jalan kelor No. 18 dan titik pantau di jalan Tekukur yang

menggunakan air tanah sebagai air baku untuk Depot Air

Minum Isi Ulang, dan titik pantau di Kel Duyu yaitu PT WN

yang menggunakan air tanah sebagai air baku untuk aitr

minum dalam kemasan. Dinas kesehatan sebagai instansi

yang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan

hendaknya memberikan perhatian lebih terhadap usaha

pengolahan air minum dalam kemasan maupun depot air

minum isi ulang.

Aktivitas penduduk untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya dan mobilitas penduduk memberi tekanan

terhadap kualitas udara di Kota Palu. Jumlah

kendaraan bermotor dan bahan bakar yang

diguanakan, aktifitas pertambangan, industry, dan lain

sebagainya. Salah satunya adalah penggunaan

kendaraan bermotor dengan bahan bakar yang

digunakan memberikan tekanan terhadap lingkungan.

Bahan Bakar fosil seperti bensin dan Solar bisa

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap

emisi gas buang yang dihasilkan dan memberikan

tekanan terhadap kualitas udara. Berdasarkan data

dari Kantor SAMSAT Prov. Sulteng Tahun 2020, diketahui

bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota Palu

adalah 400.212 unit, jumlah ini meningkat 51% jika

dibandingkan tahun 2019 jumlah kendaraan sebanyak

d. Kualitas Udara

Udara sebagai komponen lingkungan yang penting

dalam kehidupan perlu dipelihara dan ditingkatkan

kualitasnya sehingga dapat memberikan daya dukungan

bagi mahluk hidup untuk hidup secara optimal.

Berdasarkan paparan dari Dinas perhubungan Kota Palu

yang disampaikan pada kegiatan konsultasi publik/ Focus

Group Discussion yang dilaksanakan pada tanggal 21 s/d

22 Juni 2020, diketahui prilaku masyarakat, peningkatan

pendapatan masyarakat, kemudahan pembelian

kendaraan bermotor dan belum optimalnya strategi dan

kebijakan Pemerintah terkait transportasi menjadi factor

pemicu terhadap permasalahan kemacetan lalu lintas

yang memberikan kontribusi terhadap isu kualitas udara

di Kota di Kota Palu.

265.448 unit. Jumlah

kendaraan bermotor

terbanyak pada tahun 2020

adalah jenis kendaraan roda

dua sebanyak 282.459 unit,

dengan jenis bahan bakar

yang digunakan paling

banyak adalah bensin yaitu

307.387 unit sebagaimana

ditunjukan pada grafik di
bawah ini

Gambar kegiatan
pengukuran kualitas udara
Kota Palu oleh Petugas DLH
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Gambar Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Palu

Tahun 2018 s/d Tahun 2020.

Gambar Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar 

Yang Digunakan di Kota Palu Tahun 2020

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap

tahunnya, tidak diimbangi dengan penambahan ruas

jalan di Kota Palu, hal ini menjadi salah satu tekanan

terhadap terhadap kualitas udara di Kota Palu berupa

kemecatan lalu lintas. Kemacetan lalulintas di Kota Palu

bersifat temporary pada waktu-waktu tertentu di

beberapa lokasi. Disisi lain beberapa jalan raya di Kota

Palu sudah tidak bisa dilakukan peningkatan kapasitas.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu diketahui

pada tahun 2020 total ruas jalan di Kota Palu adalah

216,18 km. Selain dari sektor transportasi, pencemaran

udara di Kota Palu juga bersumber dari aktivitas

penambangan bahan galian batuan yaitu debu.

Lokasi penambagan tersebut tersebar di wilayah barat

Kota palu, tepatnya Kecamatan Ulujadi. Diketahui

terdapat 39 perusahaan yang telah memiliki izin usaha

pertambangan di Kota Palu dengan total luasan

adalah 588,53 ha, serta jenis bahan galian adalah

andesit. PT. Sirtu Karya Utama memiliki luas usaha yang

terbesar yaitu 31,85 Ha dan terkecil adalah PT. Nurindo

Watusampu 4,95 Ha. Sebagian besar sebaran kegiatan

pertambangan ini berada pada wilayah rawan

longsor.

Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

melakukan kegiatan pemantauan kualitas udara

ambien dan kebisingan pada 7 (tujuh) lokasi yang ada

di Kota Palu meliputi beberapa parameter lingkungan,

yaitu carbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO2),

sulfur dioksida (SO2), timah hitam (Pb), debu, dan

kebisingan serta lama pengukuran yaitu 1 (satu) jam.

Lokasi pemantauan adalah : 1. Pertambangan di Jl.
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Silae Kec. Ulujadi; 6. Bandar Udara Jl. Abdurrahman

Saleh Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan; 7. Tempat

Pemprosesan Akhir Sampah Jl. TPA Kawatuna Kel.

Kawatuna Kec. Mantikulore. Hasil pemantauan kualitas

udara ambien dan kebisingan menunjukkan kualitas

udara ambien dan kebisingan di Kota Palu masih

sangat bagus, dimana sebagian parameter yang di uji

menunjukkan nilai yang jauh dibawah nilai ambang

batas baku mutu yang dipersyaratkan hanya beberapa

parameter pada 3 titik yang menunjukkan nilai diatas

baku mutu yaitu wilayah pertambangan di Kel.

Watusampu Parameter yang tinggi yaitu NO2 sebesar

55.65 µg/Nm3 dan Debu sebesar 46.67 µg/ Nm3 ,

wilayah pasar Kel. Kamonji Parameter yang tinggi yaitu

CO sebesar 15.1 µg/Nm3 dan wilayah terminal di Kel.

Tipo Parameter yang tinggi adalah SO2 sebesar 68.88

µg/Nm3. Selanjutnya dilakukan perhitungan Indeks

Standar Pencemar Udara (ISPU) pada tujuh lokasi

pemantauan, Dimana nilai Indeks Standar Pencemar

Udara (ISPU) pada semua lokasi pemantauan masih

dalam rentang 0 – 50 dengan katagori baik kecuali

parameter partikulat sebagaimana ditunjukkan pada

tabel berikut ini :

Tabel Nilai Indeks Standar Pencemar Udara Kota Palu
Tahun 2020

Hasil pemantauan dengan metode passive sampler di

atas, selanjutnya digunakan untuk menghitung Indeks

Kualitas Udara (IKU) Kota Palu. Dari hasil perhitungan

diperoleh bahwa IKU Kota Palu tahun 2020 adalah 89,22

(termasuk Kriteria Sangat Baik). Data dari Dinas

Lingkungan Hidup diketahui bahwa IKU Kota Palu tahun

2020 lebih baik jika dibandingkan dengan IKU Kota Palu

Tahun 2016 yang termasuk dalam kategori cukup

sebagimana tersaji pada gambar di bawah ini.

Trans Sulawesi Kel. Watusampu

Kec. Ulujadi; 2. Kawasan Ekonomi

Khusus Kel. Pantoloan 3. Pasar

Manonda Kel. Kamonji Kec. Palu

Barat; 4. Terminal Tipo Kel. Tipo
Kec. Ulujadi; 5. Perumahan di Kel.
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Gambar Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Palu Tahun
2016 s/d Tahun 2020
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu,2020

Pemantauan kualitas udara juga dilakukan melalui

Kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup

menggunakan metode otomatis kontinyu dari peralatan

Air Quality Monitoring System (AQMS) untuk melihat

perkembangan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)

dan kualitas udara perkotaan yang telah terpasang di 26

Kota seluruh Indonesia, salah satunya di Kota Palu yang di

pasang pada bulan September 2020 di tempatkan di Jl.

Doktor Suharso, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur (Depan

Kantor Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Prov. Sulteng). Alat ini berfungsi memberikan informasi

ambang kadar udara dengan jumlah parameter

pemantauan sebanyak 5 (lima) parameter terdiri dari CO,

O3, NO, SO2, dan PM10. Data hasil pemantauan tersebut

diolah menjadi Indeks Standar Pemantauan Udara (ISPU)

yang mengacu pada Keputusan Kepala Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 107 Tahun

1997 Tentang Pedoman Teknis Perhitungan Dan

Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar

Udara. Hasil pengukuran ISPU Kota Palu pada tahun

2020 adalah Rata-rata Baik. Masyarakat dapat

mengetahui bersih atau tercemarnya kualitas udara

dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan

setelah menghirup udara tersebut selama beberapa

jam atau hari dengan mengakses informasi tersebut

melalui http://iku.menlhk.go.id/map/ sebagaimana
ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Gambar Tampilan Website Indeks Kualitas Udara KLHK 
melalui link http://iku.menlhk.go.id/map/
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Resiko Bencana
Kota Palu memiliki sejarah kejadian bencana yang

beragam. Dimana kejadian-kejadian bencana

tersebut ada yang menimbulkan dampak korban jiwa,

kerugian fisik serta kerusakan lahan yang tidak sedikit.

Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi dan

pemanfaatan lahan menjadi pemicu isu resiko

kebencanaan. Berdasarkan dokumen Penyusunan

Masterplan Kawasan Rawan bencana (KRB) di Kota

Palu 2018 (KATR RI dan BPN, 2018) diketahui terdapat

10 jenis potensi bencana di Kota Palu, yaitu : 1) Banjir;

2)Banjir Bandang; 3) Gelombang Ekstrim dan Abrasi; 4)

Gempa Bumi; 5) Tanah Longsor;6) Kebakaran Hutan

dan Lahan; 7) Kekeringan; 8) Cuaca Ekstrim; 9)

Tsunami; dan 10) Likuifaksi. Kondisi ini tidak terlepas dari

karakter fisik alam yang dilewati oleh sesar aktif dan

juga karakter batuan yang berupa batuan endapan

yang mengandung pasir dengan ikatan yang lemah

serta muka air tanah dangkal. Selain itu karakter

morfologi kawasan yang berupa perbukitan dengan

lereng curam dan pendek memiliki potensi besar

menyebabkan bencana banjir dan longsor (sedimen).

a. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Gempa bumi yang potensial terjadi di Kota Palu

adalah jenis gempa bumi tektonik, yaitu diakibatkan

oleh pergeseran didalam bumi. Magnitude gempa

bumi berkisar kecil sampai besar, daerahnya luas,

kedalaman sumber gempa bisa dangkal,

menengah hingga dalam. Apabila gempa bumi

memiliki magnitude besar dan memiliki kedalaman

dangkal dapat menimbulkan bencana alam yang

sangat merugikan. Aktivitas gempa bumi di Kota

Palu dan sekitarnya terutama dikarenakan oleh

patahan aktif Palu Koro dan Patahan

Pasternoster.

Jalur gempa sangat berkaitan dengan jalur patahan.

Kota Palu dilalui/dipengaruhi oleh tiga jalur patahan

yang saling sejajar berarah barat laut-tenggara, yaitu :

• Patahan vertikal di sebelah timur melewati jalur

perbukitan;

• Patahan vertikal di bagian tengah Kota Palu,

melewati Tondo, Talise, Biromaru, Bora dan

memanjang ke arah Palolo; dan

• Patahan vertikal di sebelah barat dengan jalur

patahan relatif memanjang dari tepi pantai Kabonga

melewati Loli, Buluri, Watusampu, Balane dan

selanjutnya ke selatan yang kemudian akan

bersambung dengan patahan Matano.

Ketiga patahan tersebut secara regional merupakan

akibat gravitasi dari proses patahan geser Palu-Koro.

Berdasarkan letak dan orientasi garis patahan tersebut

maka wilayah yang sangat dekat dengan jalur

patahan dan rawan kerusakan akibat gempa adalah:

h Watusampu, Buluri, Silae, Kabonena, Donggala Kodi

dan Duyu.

Berdasarkan data BNPB, terdapat sejumlah peristiwa

gempa besar yang pernah terjadi di wilayah Sulawesi

Tengah yang terasa di Kota Palu, yakni:
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1. Tanggal 1 Desember 1927, gempa

berkekuatan 6,5 SR yang berasal dari

aktivitas tektonik Watusampo dengan

pusat gempa di Teluk Palu. Akibatnya 14

orang meninggal dunia dan 50 orang

luka-luka;

2. Tahun 1994 gempa mengguncang

Kabupaten Donggala;

3. Tanggal 11 Oktober 1998, gempa

berkekuatan 5,5 SR mengguncang

Kabupaten Donggala;

4. Tanggal 24 Januari 2005, gempa

berkekuatan 6,2 SR dengan pusat

gempa 16 km arah tenggara kota Palu;

5. Tanggal 17 November 2008, gempa

berkekuatan 7,7 SR berpusat di Laut

Sulawesi mengguncang Kabupaten

Buol, Sulawesi Tengah;

6. Tanggal 18 Agustus 2012, gempa

berkekuatan 6,2 SR terjadi di Kabupaten

Sigi dan Parigi Moutong; dan.

7. Tanggal 28 September 2018, gempa

berkekuatan 7,4 SR terjadi di Kota Palu,

Kabupaten Sigi dan Kabupaten

Donggala.

Data kejadian gempa bumi lainnya,

sebagai berikut:

Tabel Kejadian Gempa Bumi di Sulawesi Tengah 

(September-Oktober 2018)
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Informasi sebaran peruntukan ruang daerah rawan

gempa berdasarkan peta patahan di sekitar Kota Palu

dapat dilihat pada gambar berikut.

Dalam rangka memetakan kerentanan

bencana seismik, Pemerintah Kota Palu

dan BMKG melakukan kegiatan

mikrozonasi pasca gempa dan tsunami

di Palu. Berdasakan pada hasil kajian

mikrozonasi tersebut ternyata terdapat

banyak wilayah Kota Palu yang memiliki

kerentanan seismik yang tinggi, yang

apabila terjadi akan menyebabkan

deformasi tanah dan kerusakan struktur

pada bangunan diatasnya. Tingginya

kerentanan seismik pada wilayah Kota

Berdasarkan pada hasil kajian mikrozonasi terlihat

bahwa Wilayah Palu bagian utara yaitu Kecamatan

Tawaeli, Kecamatan Palu Utara, serta wilayah selatan

Palu memiliki tingkat kerentanan seismik yang paling

dominan. Kondisi kerentanan seismik ini juga

bersinggunan dengan kerawanan bencana

liquifaksilikuifaksi di bagian selatan Kota Palu.

Menyikapi kondisi ini maka kehati-hatian dalam alokasi

ruang dan pengaturan struktur bangunan perlu menjadi

perhatian serius dalam penataan ruang di Kota Palu.

Apabila kondisi tersebut tidak diperhatikan bukan tidak

mungkin potensi kerusakan bangunan akan terjadi
apabila ada faktor pemicu, yaitu gempa bumi.

Palu tidak terlepas dari kondisi batuan yang merupakan

endapan alluvium muda yang bersifat lunak.

Gambaran lebih rinci dari hasil kajian mikrozonasi untuk

mengukur kerentanan seismik di Kota Palu dapat diikuti
dilihat pada gambar berikut.
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Berdasarkan pada hasil kajian mikrozonasi terlihat bahwa

Wilayah Palu bagian utara yaitu Kecamatan Tawaeli,

Kecamatan Palu Utara, serta wilayah selatan Palu

memiliki tingkat kerentanan seismik yang paling dominan.

Kondisi kerentanan seismik ini juga bersinggunan dengan

kerawanan bencana liquifaksilikuifaksi di bagian selatan

Kota Palu.

Menyikapi kondisi ini maka kehati-hatian dalam alokasi

ruang dan pengaturan struktur bangunan perlu menjadi

perhatian serius dalam penataan ruang di Kota Palu.

Apabila kondisi tersebut tidak diperhatikan bukan tidak

mungkin potensi kerusakan bangunan akan terjadi

apabila ada faktor pemicu, yaitu gempa bumi.

b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang/Tsunami

Zone patahan Palu-Koro memicu gempa dangkal yang

menghasilkan tsunami dengan kekuatan konsisten

dengan kekuatan gempa. Sedangkan zone patahan

Pasternoster menghasilkan gempa dengan kekuatan

tsunami yang lebih besar daripada kekuatan gempa. Hal

ini disebabkan oleh adalah longsoran bawah laut akibat

gempa.

Gambar Kawasan 
Rawan Bencana

Tsunami di Kota Palu

Sumber: JICA-Status 

April 2019
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Berdasarkan pada hasil kajian tersebut terlihat jelas bahwa

ruang-ruang ekonomi pada pesisir Kota Palu memiliki potensi

kerawanan yang sangat tinggi. Sebagian besar wilayah Lere

dan Besusu Barat merupakan daerah dengan tingkat

kerawanan tsunami paling tinggi di pesisir Kota Palu, disatu sisi

wilayah ini merupakan salah satu ruang dengan intensitas

kegiatan ekonomi tinggi di Kota Palu sehingga pendekatan

untuk mitigasi bencana tsunami mutlak diperlukan dan tidak

mungkin melakukan relokasi atas sistem aktivitas ekonomi yang

terdapat di dua kelurahan tersebut.

Salah satu dampak dari bencana tsunami pada wilayah pesisir

adalah hancurnya Jjembatan Palu IV dan juga hilangnya

daratan akibat tergerus gelombang tsunami (lihat gambar).

Gambar Wilayah Kota Palu Yang Terdampak

Tsunami Bencana Tahun 2018
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c. Kawasan Rawan Likuifaksi

Gempa 7.4 SR yang mengguncang Kota Palu dan

sekitarnya pada tanggal 28 September 2018

mengakibatkan beberapa wilayah mengalami

fenomena mengejutkan yang disebut likuifaksi.

Wilayah Kelurahan Balaroa dan Petobo di Kota

Palu mengalami fenomena likuifaksi yang

mengakibatkan pengangkatan dan amblesan di

dua wilayah tersebut. Likuifaksi disebabkan oleh

hilangnya kekuatan tanah yang disebabkan

guncangan gempa sehingga tidak memiliki daya

ikat.

Likuifaksi di Wilayah Kelurahan Balaroa,

Palu Kelurahan Balaroa merupakan salah satu

wilayah yang terdampak cukup parah yang

diakibatkan oleh gempa yang terjadi pada

tanggal 28 September 2018. Meski tidak terdampak

Tsunami, namun hampir seluruh wilayah di

Kelurahan Balaroa termasuk Perumnas Balaroa

terkubur oleh tanah yang mengalami likuifaksi atau

ambles yang diakibatkan oleh gempa besar yang

terjadi. Identifikasi wilayah terdampak yang

dilakukan oleh LAPAN dan mitra terkait seperti OSM

yang menggunakan citra satelit sebelum dan

setelah bencana diperoleh informasi bahwa luas

wilayah terdampak di Kelurahan Balaroa adalah

51,34 Ha. Sedangkan bangunan yang berada di

wilayah terdampak Likuifaksi sebelum bencana

yang teridentifikasi melalui citra satelit sejumlah

1.364 bangunan rusak, dan 263 bangunan

diperkirakan rusak, sehingga total bangunan di

wilayah terpapar sejumlah 1.627 bangunan.

Likuifaksi di Wilayah Kelurahan Petobo, Palu

Kelurahan Petobo merupakan salah satu dari dua wilayah di Kota

Palu yang terdampak bencana lLikuifaksi cukup parah selain

Kelurahan Balaroa. Berdasarkan pengamatan dan hasil

interpretasi yang dilakukan oleh LAPAN dengan menggunakan

citra satelit sebelum dan sesudah bencana, diperkirakan bahwa

total wilayah terdampak Likuifaksi di Kelurahan Petobo adalah

175,64 Ha, sedangkan total bangunan terpapar adalah 2.,283

bangunan, dimana 2.,059 bangunan rusak, sedangkan 224

bangunan lainnya dikategorikan sebagai bangunan yang

“kemungkinan rusak”.

Sebaran wilayah terdampak Likuifasi beserta perkiraan jumlah

bangunan yang terpapar secara spasial di Kelurahan Petobo

tertera pada Ggambar sebagai berikut ini
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Gambar Cakupan Wilayah Terdampak Likuifaksi Di Petobo, Palu
Teridentifikasi melalui Citra Satelit
Sumber: LAPAN, 2018

Kondisi kebencanaan ini tentu harus disikapi secara

serius dalam penataan ruang di Kota Palu. Daerah

dengan potensi likuifaksi tinggi tentu harus

dihindari sebagai kawasan budidaya permukiman.

Daerah dengan potensi likuifaksi rendah masih

dimungkinkan untuk pengembangan permukiman

dengan pengaturan terhadap muka air tanah dangkal.

d.Kawasan Rawan Tanah Longsor

Longsor adalah pergerakan massa

batuan/tanah dari tempat yang lebih

tinggi ke tempat yang lebih rendah.

Longsor mudah terjadi pada wilayah

yang relatif terjal dengan formasi

batuan yang telah mengalami

pelapukan dan erosi berat, dan juga

pada wilayah rawan gempa. Agen

utamanya adalah hujan dan kadang-

kadang dipicu oleh beban dan

getaran serta akar tunggang. Lokasi

longsor dan rawan longsor banyak

ditemui di sisi-sisi jalan, tebing-tebing

dekat sungai (di bagian hulu), tebing

sungai dan lahan perkebunan.

Wilayah di Kota Palu yang teridentifikasi

rawan longsor adalah wilayah sebelah barat Silae,

Kabonena dan Donggala Kodi, hulu sungai

Watutela, dan tebing bukit di Poboya. Pengamatan

di wilayah bantaran sungai menunjukkan kondisi

rawan gerusan tebing sungai di Sungai Palayua,

Sungai Watutela, dan Sungai Poboya. Gerusan

pada tebing Sungai Poboya ke arah Talise bahkan

mengancam struktur jalan dan jembatan dan

kawasan perumahan pada bantaran sungai.

Kawasan rawan tanah longsor dapat dilihat pada 

gambar berikut ini.
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Gambar  Peta Kawasan 
Rawan Longsor di Kota Palu

Sumber: RTRW Kota Palu, 
Tahun 2010-2030



Livable City  KAJIAN   INDEKS      KOTA   LAYAK   HUNI   KOTA   PALU 51

e. Kawasan Rawan Banjir

Kota Palu mempunyai beberapa kawasan yang rawan

terhadap bencana banjir. Disamping faktor curah hujan,

faktor topografi sangat berpengaruh, termasuk di

antaranya perbedaan tinggi dasar sungai dan tanah

setempat yang relatif kecil. Karakteristik banjir di Kota

Palu berupa banjir bandang dengan periode genangan

singkat. Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi

permukaan lahan tandus serta topografi wilayah yang

memiliki kelerengan. Tiga arah aliran utama sungai serta

karakteristik banjir di Kota Palu adalah :

1. Sungai yang berhulu di timur berarah timur-barat

bermuara di Teluk Palu, secara topografi berpotensi

banjir dengan genangan yang relatif kecil. Adanya

perbedaan tinggi dasar sungai dan tanah yang

cukup besar maka dapat menimbulkan banjir debris

yang membawa sedimentasi material yang cukup

besar. Adapun sungai yang berhulu di timur dengan

2. Sungai yang berhulu di barat berarah barat-timur

bermuara di Teluk Palu, secara topografi berpotensi

banjir dengan genangan yang relatif kecil tetapi

mengingat adanya perbedaan tinggi dasar sungai

dan tanah yang cukup besar maka dapat

menimbulkan banjir debris yang membawa

sedimentasi material yang cukup besar pula.

Adapun sungai yang berhulu di barat dengan arah

barat-timur adalah Sungai Uwenumpu, Sungai

Kalora (Kelurahan Donggala Kodi, Kabonena, Silae,

dan Tipo), Sungai Buluri (Kelurahan Tipo dan Buluri).

3. Sungai yang berhulu di barat, timur, dan selatan

menyatu di Sungai Palu. Sungai ini sangat

berpotensi menimbulkan banjir genangan karena

gradien kelerengan yang rendah serta adanya

kawasan hunian yang terletak pada lokasi yang

memiliki ketinggian mendekati elevasi bantaran

sungai. Kawasan tersebut terdapat di Kecamatan

arah timur-barat adalah

Sungai Tawaeli (Kelurahan

Lambara dan Kelurahan

Panau), Sungai Taipa

(Kelurahan Taipa), Sungai

Layana (Kelurahan

Mamboro dan Kelurahan

Layana Indah), Sungai

Watutela (Kelurahan

Tondo) dan Sungai Pondo

(Kelurahan Poboya,

Lasoani, Tanamodindi,

dan Talise).

Palu Barat (Kelurahan Nunu,

Kelurahan Ujuna, Kelurahan Baru

dan Kelurahan Lere), Kecamatan

Palu Selatan (Kelurahan

Pengawu, Kelurahan Palupi,

Kelurahan Tavanjuka, Kelurahan

Birobuli Selatan, Kelurahan Tatura

Selatan, Kelurahan Lolu Utara

dan Kelurahan Lolu Selatan),

Kecamatan Palu Timur

(Kelurahan Besusu Barat).

Agar lebih jelas Kawasan rawan

banjir di Kota Palu dapat dilihat

pada gambar berikut ini.

Foto Banjir pada salah satu sudut Kota Palu
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Peta Rawan Bencana Banjir di Kota Palu
Sumber: Masterplan Kawasan Rawan Bencana (KRB) 
Kota Palu, 2018

Dokumentasi kejadian banjir di wilayah Palu Barat
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METODOLOGI

Pendekatan Konsep

Penelitian

mengacu pada konsep yang digunakan oleh IAP
Indonesia, yaitu Most Livabel City Index (MLCI).

konsep ini merupakan penelitian yang berbasis pada

persepsi warga kota mengenai kelayakhunian kota

tempat tinggalnya. Konsep MLCI dapat memberikan

gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan kota

melalui data-data statistik serta akan menampilkan

persepsi warga kota terdapat pelayanan kota dan

kehidupan kota. Konsep MLCI terdiri atas 29 kriteria

sebagai berikut.

4. Keselamatan Kota

Kota layak huni adalah kota yang mampu bertahan,

beradaptasi dari berbagai tekanan yang disebabkan

oleh bencana sehingga memberikan rasa aman

kepada warga.

5. Kesehatan Kota

Kualitas Kesehatan lingkungan tempat tinggal

berpengaruh pada seberapa layak huni lingkungan

tempat tinggal tersebut. selain itu kota harus mampu

memberikan akses pelayanan Kesehatan semudah-

mudahnya kepada wargadengan kualitas

pelayanan yang baik.

6. Kebersihan Kota

Kota yang baik dan layak huni adalah kota yang

memiliki tingkat kebersihan lingkungan yang baik.

7. Persampahan

Pengelolaan sampah yang baik akan meningkatkan

kualitas hidup karena dapat meningkatkan

kenyamanan dan mencegah pencemaran

lingkungan.

8. Perekonomian Kota

Kemudahan mendapatkan lapangan pekerjaan dan

keterjangkauan biaya hidup menentukan tingkat

kelayakhunian sebuah kota.

9. Ekonomi Kota

Kota layak huni harus memiliki kualitas pelayanan

fasilitas ekonomi yang baik untuk mendorong

ekonomi kota.

10. Sektoral Informal Kota

Kelayakhunian juga dinilai dari seberapa mampu

kota memfasilitasi sektor informal untuk kebaikan

kota.

1. Keamanan Kota

Kota layak huni adalalah kota yang mampu

memberikan rasa aman kepda warganya dari

ancaman tindakan criminal.

2. Fasilitas Keamanan

Kemudahan akses terhadap fasilitas keamanan dan

kualitas pelayanan kemanan kota berpengaruh

terhadap tingkat kelayakhunian kota.

3. Politik Kota

Kota layak huni memiliki stabilitas politik yang dapat

menjamin warganya dari adanya konflik maupun

kerusuhan.

Secara garis besar, pendekatan

konsep Livabel City yang akan

digunakan pada penelitian ini
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11. Ketercukupan Pangan

Kota harus memiliki ketercukupan pangan dan

mampu menjamin penduduknya bebas dari

ancaman kelangkaan bahan pangan.

12. Informasi Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat

Kota yang baik dan layak huni adalah kota yang

dalam proses pelaksanaan pembangunannya dapat

memberikan kesempatan kepada masyarkatnya

untuk ikut berpartisipasi.

13. Perumahan

Kemudahan mendapatkan rumah tinggal yang layak

menjadi faktor penting dalam kelayakhunian sebuah

kota.

14. Fasilitas Pendidikan

Kota harus mampu memberikan akses pelayanan

pendidikan semudah-mudahnya kepada warga

dengan kualitas pelayanan yang baik.

15. Fasilitas Adminstrasi Pemerintah dan Pelayanan Publik

Kemudahan warga mengakses pelayanan

adminstrasi publik menentukan tingkat kenyamanan

tinggal dan hidup di kota.

16. Fasilitas Peribadatan/Pelayanan Keagamanan

Warga kota membutuhkan pelayanan keagamaan

yang baik dari kota untuk menjamin kebebasan

beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-

masing warga.

17. Fasilitas Taman Kota

Taman kota merupakan bagian dari kota yang harus

disediakan sebagai paru-paru kota sekaligus fasilitas

rekreasi gratis dan tempat interaksi warga.

18. Fasilitas Olahraga

Kualitas hidup di kota juga ditentukan oleh seberapa

mudah warga dapat menikmati fasilitas olahraga

kota, serta kualitas pelayanan fasilitas olahraga itu

sendiri.

19. Fasilitas Kesenian dan Budaya

Seni merupakan sarana untuk mengekspresikan diri.

Keberadaan fasilitas kesenian budaya sangat baik

bagi warga kota untuk dapat menyalurkan ekspresi.

20. Fasilitas Rekreasi

Rekreasi adalah salah satu kebutuhan setiap individu

di kota yang harus dipenuhi secara mudah dengan

kualitas pelayanan publik.

21. Fasilitas Pejalan Kaki

Kota-kota livabel merupakan kota yang rama untuk

pejalan kaki.

22. Fasilitas Kelompok Rentan

Fasilitas ini diperlukan untuk memberikan perlindungan

terhadap masyarakat rentan, sehingga kota dapat

menjadi tempat untuk semua.

23. Transportasi

Kualitas transportasi kota baik dalam konteks sarana,

prasarana, dan mobilitas berpengaruh terhadap

seberapa layak huni sebuah kota.

24. Pengelolaan Air Bersih

Ketersediaan air bersih di sebuah kota menjadi hal

penting sebab air bersih merupakan kebutuhan paling

dasar untuk makhluk hidup.

25. Pengelolaan Air Kotor dan Drainase

Pengelolaan air kotor dan drainase diperlukan untuk

menghindari pencemaran lingkungan dan

menjadikan kota yang bersih dan sehat.

26. Jaringan Telekomunikasi

Kota yang baik adalah kota yang mampu menjamin

kebutuhan warga untuk melakukan komunikasi jarak

jauh khususnya melalui jaringan telekomunikasi digital.
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27. Kelistrikan

Sebuah kota yang livabel harus mampu

menyediakan energi listrik dengan cakupan yang

luas, merata, serta kontinyu.

28. Penataan Kota

Penataan kota merupakan aspek penilaian

komprehensif terhadap kelayakhunian kota.

b. Survey Primer

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan metode survei primer. Survei primer

dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada

warga Kota Palu. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk

mengetahui data dan informasi persepsi warga tentang

kelayakhunian kota. Kuesioner akan berisi berbagai

pertanyaan tentang pendaptan warga kota atas setiap

kriteria kota layak huni.

Model kuesioner yang digunakan adalah pertanyaan

tertutup dengan menggunakan skala likert, penggunaan

kuesioner dengan model tersebut bertujuan agar

jawaban warga tidak meluas dan dapat mengerucut.

Pengisian kuesioner melibatkan 150 warga kota dengan

metode tatap muka. Metode sampling yang digunakan

untuk penentuan sampel yaitu purposive sampling.

Penentuan responden dalam penilaiain indeks kota layak

huni dilakukan agar penilaian mendapatkan hasil yang

komprehensif dari segala pihak. Adapun kelompok

sasaran yang enjadi responden adalah sbb :

1. Mahasiswa : mahasiswa dipilih menjadi responden

dikarenakan mahasiswa memiliki pemikiran kritis dan

pandangan yang cukup obyektif dalam menilai

perkembangan perkotaan khususnya Kota Palu.

2. Akademisi/guru : kelompok ini dipilih menjadi

responden dikarenakan akademisi dan guru

mempunyai pemahaman yang cukup dalam

kajian/teori, serta mampu menilai perkembangan

Kota Palu dan kota-kota lainnya di Indonesia.

3. ASN : kelompok ini dipilih menjadi responden

dikarenakan merupakan pengambil kebijakan terkait

pembangunan di Kota Palu, sehingga perlu dilihat

perspektif dari sudut pandang kelompok ini.

4. Masyarakat : sebagai kelompok yang menerima

dampak dari segala hal kebijakan terkait

pembangunan di Kota Palu, maka kelompok

masyarakat sangat dibutuhkan pandangan dan

pendapatnya dalam hal kelayakan huni di Kota Palu.

5. Difabel : kelompok ini merupakan kelompok

masyarakat khusus, yang perlu diketahui pendapat

dan sarannya dalam hal tingkat kelayakan huni Kota

Palu

Metode Pengumpulan Data
a. Survey Sekunder

Survey sekunder merupakan survey yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan data/dokumentasi yang

telah dilakukan instansi lain. Survey sekunder dapat

berupa survey instansi maupun survey media. Survey

instansi yaitu melakukan pengumpulan data sekunder

melalui instansi-instansi Pemerintah Kota Palu yang

menyediakan data penunjang penelitian. Seperti : Badan

Perencanaan Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum,

Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas

Perhubungan, Dinas UMKM dan Koperasi, Dinas Perindag,

Dinas Kesehatan, Dll.
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Untuk mendapatkan hasil quisioner dilakukandengan 2

cara yaitu :

1. Dengan melakukan pertemuan tatap muka

langsung dengan pelaksanaan tiga kali FGD di

Restaurant Kampung Nelayan .

FGD I

4 November 2021
Dengan Jumlah peserta 50 

orang yang terdiri atas unsur

ASN, Masyarakat yang 

tergabung Komunitas dan 

Masyarakat umum

FGD III

8 November 2021
Dengan Jumlah peserta

50 orang yang terdiri atas

unsur Masyarakat Umum, 

dan Disabilitas

FGD II

7 November 2021
Dengan Jumlah peserta

50 orang yang terdiri atas

unsur Mahasiswa, dan 

Disabilitas

Contoh tampilan quisioner :
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2. Dengan penyebaran quisioner melalui Google form

yang ditujukan ke kelompok masyarakat umum,

Dosen dan Guru, ASN, serta Disabilitas .

Contoh tampilan quisioner melalui google form :

Tahapan Pengukuran Indeks 

Kota Layak Huni

Dokumentasi kegiatan Tim melakukan kerja studio
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HASIL ANALISIS, KESIMPULAN 

& REKOMENDASI

Jumlah Responden

Jumlah Responden sebanyak 423 yang terdiri

atas 5 kelompok sebagai penilai kelayakhunian kota di

Kota Palu. Kelompok yang menilai antara lain, kelompok

ASN, kelompok akademi/guru, kelompok masyarakat,

kelompok mahasiswa dan kelompok disabilitas.

Grafik Persentase Kelompok Responden

Jumlah responden yang mengisi kuisioner melalui lembar

kuisioner pada kegiatan FGD 1,2 dan 3 sejumlah 150

responden. sedangakan Responden yang mengisi

via google form sejumlah 274 responden.

Dari total 423 Responden tersebut yang terbanyak

adalah dari kelompok Masyarakat sejumlah 226

responden. lalu diikuti kelompok Mahasiswa sejumlah 96

responden, ASN sejumlah 61 responden, kemudian dari

Akademisi/guru sebanyak 34 responden, dan yang pali

sedikit adalah yang mewakili warga disabilitas sejumlah

6 Responden.

Adapun persentase kelompok responden yang

memberikan persepsi dengan mengisi quisoner dapat

dilihat pada grafik berikut ini

Penilaian Indeks Kota Layak Huni Berdasarkan Persepsi

Masyarakat

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, responden

dengan umur 25-45 tahun mendominasi pengisian

kusioner, sejumlah 197 responden. Sedangkan

berdasarkan gender Responden gender pria

mendominasi pengisian kusioner, sejumlah 266

responden. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik

berikut ini.
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Gambar Distribusi Penilai Berdasarkan Kelompok Umur dan
Gender Kota Layak Huni

Analysis) dimana dalam pengerjaannya dibutuhkan

tools/alat berupa aplikasi SPSS 22. Data yang diinput di

SPSS adalah berupa pernyataan akan tingkat

kepentingan tiap variabel berdasarkan persepsi

masyarakat. Tingkat kepentingan tiap variabel

menggunakan skala likert dimana terdapat 4 (empat)

tingkat. Berikut merupakan pembobotan skala likert:

1 = Tidak Penting

2 = Kurang Penting

3 = Penting

4 = Sangat Penting

Menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Ketercapaian Kota Layak Huni Palu Berdasarkan

Persepsi Warga.

Hasil Analisis

Sasaran pertama dari indeks kota layak huni adalah

menganalisis faktor yang mempengaruhi ketercapaian

kota layak huni di Kota Palu berdasarkan persepsi

masyarakat. Dalam mencapai sasaran tersebut maka
dibutuhkan alat analisis yaitu CFA (Confirmatory Factor

Langkah awal dalam analisis ini yaitu melakukan uji

KMO. Jika nilai KMO 0,5 - 1 maka valid menggunakan

analisis CFA. Bersarkan hasil analisis nilai KMO yang

diperoleh yaitu 0,938. Nilai tersebut menunjukkan seluruh

faktor kelayakhunian dianggap penting dan tidak

tereduksi.

Nilai component matrix digunakan untuk menentukan

faktor yang siginifikan mempengaruhi kelayakhunian

kota, nilai tertinggi atau = 1 maka disimpulkan sebagai

faktor yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis CFA

(confirmatory factor analysis) diketahui 2 (dua) faktor

yang signifikan mempengaruhi kelaykunian Kota Palu

berdasarkan persepsi warga, yaitu kebersihan

lingkungan dan keamanan. Lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Faktor-faktor yang Berpengaruh

Terhadap Ketercapaian Kota Layak Huni di Kota Palu



Livable City  KAJIAN   INDEKS      KOTA   LAYAK   HUNI   KOTA   PALU 60

Gambar 9 Faktor yang Berpengaruh

Terhadap Ketercapaian Kota Layak Huni di Kota Palu

Menganalisis Indeks Kota Layak Huni Kota Palu

Sasaran kedua dari kajian ini adalah menganalisis

indeks kota layak huni di Kota Palu berdasarkan

persepsi masyarakat. Dalam mencapai sasaran ini,

tahap awal yang dilakukan yaitu rekapitulasi data.

Setelah melakukan rekapitulasi data, tahapan

selanjutnya melakukan perhitungan nilai perkriteria dan

nilai indeks kota layak huni.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai perkriteria,

diperoleh 5 (lima) kriteria dengan nilai tertinggi yaitu

politik kota, kesehatan kota, fasilitas administrasi

pemerintahan dan pelayanan publik, jaringan

telekomunikasi dan kelistrikan. Sedangkan kriteria

dengan nilai terendah antara lain fasilitas disabilitas,

jaringan drainase, transportasi, fasilitas rekreasi dan

wisata, fasilitas kesenian dan budaya, perekonomian

kota, kebersihan kota, fasilitas keamanan dan

keamanan kota. Kriteria dengan nilai tertinggi

menunjukkan masyarakat menilai baik dari segi

ketersediaan dan kualitas atas kriteria tersebut.

penilaian kriteria lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Lebih lengkapnya urutan faktor-faktor yang

mempengaruhi kelayakhunian di Kota Palu dapat dilihat

pada gambar berikut ini :
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Tabel Penilaian Kriteria Kota Layak Huni

Berdasarkan Persespi Masyarakat. Apabila ditinjau dari hasil penilaian, rata-rata masyarakat

memberikan nilai 3 (tiga) atau 2 (dua) untuk setiap

pertanyaan. Berikut ini hasil penilaian masyarakat ditinjau

dari nilai yang diberikan untuk setiap kriteria

Tabel Penilaian Untuk Kriteria Politik Kota

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui untuk sub kriteria

kestabilan kota dari kejadian unjuk rasa, masyarakat

dominan memberikan nilai 3 atau jarang terjadi unjuk

rasa sebesar 64,07% dan sebesar 30,26 % masyarakat

menilai sering terjadi unjuk rasa di Kota Palu.

Pada sub kriteria kebebasan menyampaikan hak dan

pendapat masyarakat dominan memberikan nilai 2

atau kurang sebesar 47,04 % dan sebesar 24,35 %

masyarakat menilai tersedia media atau fasilitas dalam

menyampaikan hak dan pendapat.

1.  Kriteria Politik Kota
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2.  Kriteria Kesehatan Kota

Tabel Penilaian Untuk Kriteria Kesehatan Kota

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan

tersedianya 19 unit rumah sakit di Kota Palu dengan ratio

5 unit rumah sakit per 100.000 penduduk berdasarkan

data RPJMD Kota Palu Tahun 2020. Dengan adanya 19

unit rumah sakit berarti dapat menampung kurang lebih

380.000 jiwa (akumulasi 5 unit rumah sakit per 100.000

penduduk), sementara jumlah penduduk Kota Palu saat

ini berjumlah 373.218 jiwa menggambarkan bahwa

kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan di kota

Palu masih terpenuhi.

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui bahwa sub criteria

kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

61,47% responden menyatakan baik, dan 31,68%

responden menyatakan kurang. Hal ini menjelaskan

bahwa persepsi responden terhadap sub criteria

kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan di

kota Palu masih terpenuhi dengan baik walaupun ada

beberapa rumah sakit yang masih rusak akibat terdampak

gempa tahun 2018 dan belum ada perbaikan hingga

saat ini. Ketersediaan kualitas pelayanan kesehatan

dengan tersedianya 2.795 tenaga medis di Kota Palu

dengan ratio bahwa dalam 1000 penduduk terdapat 7

tenaga medis pada Tahun 2020. Dengan melihat jumlah

tersebut dengan tersedianya 2.795 tenaga medis berarti

dapat melayani pasien kurang lebih 399.685 jiwa

(akumulasi 7 tenaga medis per 1000 penduduk),

sementara jumlah penduduk Kota Palu saat ini berjumlah

373.218 jiwa menggambarkan bahwa kualitas pelayanan

kesehatan di kota Palu masih terpenuhi.

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui bahwa sub criteria

kualitas pelayanan kesehatan 65,01% responden

menyatakan baik, dan 28,37% responden menyatakan

Buruk. Hal ini menjelaskan bahwa persepsi responden

terhadap sub criteria kualitas pelayanan kesehatan di

kota Palu masih terpenuhi dengan baik.

Foto Rumah

Sakit Anutapura

yang rusak

akibat gempa

tahun 2018
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3. Kriteria Administrasi Pemerintahan & Pelayanan Publik

Tabel Penilaian Untuk Kriteria Fasilitas Administrasi

Pemerintahan & Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui pada sub kriteria

tingkat kemudahan akses pelayanan publik dan

adminstrasi, masyarakat dominan memberikan nilai 3

atau mudah untuk sebesar 73,29 % dan sebesar 19,89 %

masyarakat menilai sulit dalam akses pelayanan publik

dan administrasi pemerintahan di Kota Palu.

Saat ini Pemerintah Kota Palu Telah mengembangkan

website "Lapor Wali Kota Palu" di alamat Lapor Wali

Kota Palu (palukota.go.id) sebagai platform yang

digunakan untuk menampung keluhan warga Kota.

Dengan adanya website ini, diharapkan mudah di

diakses oleh warga Kota, dan pemerintah sebagai

operatornya selalu memperhatikan laporan warga yang

masuk.

Gambar Tampilan Website Lapor Walikota Palu

4. Kriteria Jaringan Telekomunikasi

Tabel Penilaian Untuk Kriteria Jaringan Telekomunikasi

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui pada sub kriteria

kualitas sinyal internet, masyarakat dominan

memberikan nilai 3 atau baik sebesar 60,99 % dan

sebesar 32,86 % masyarakat menilai kualitas sinyal

internet buruk di Kota Palu.

https://laporwalikota.palukota.go.id/
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Berdasarkan hasil kuisioner diketahui pada sub kriteria

kualitas pelayanan kelistrikan, masyarakat dominan

memberikan nilai 3 atau baik sebesar 75,41 % dan

sebesar 18,20 % masyarakat menilai kualitas pelayanan

kelistrikan buruk di Kota Palu.

Sebelum bencana tahun 2018, Kota Palu mengalami

masalah kelistrikan dikarenakan hanya bersumber dari 2

pembangkit listrik yang ada yaitu PLTD Silae dan PLTU

Mpanau. Namun setelah gempa tahun 2018, 2

pembangkit tersebut rusak terdampak gempa,

sehingga kebutuhan listrik Kota Palu di ambil dari PLTA

Tabel Penilaian Untuk Kriteria Kelistrikan

5. Kriteria Kelistrikan

Tabel Penilaian Untuk Kriteria Keselamatan Kota

6. Kriteria Keselamatan Kota

Rasa aman warga kota terhadap kebencanaan

dilakukan dengan mengetahui ketersediaan sistim

jaringan evakusi bencana. Kota Palu salah satu kota

dengan tingkat kerawanan bencana tinggi dibandingkan

dengan daerah lainnya, salah satu penyebabnya adalah

adanya sesar aktiv palu koro yang dapat menjadi pemicu

terjadinya bencana. Dalam RTRW Kota Palu tahun 2021-

2041telah menetapkan jalur evakuasi bencana tsunami

sejumlah 99 ruas jalan, dan untuk jalur evakuasi bencana

likuivaksi berjumlah 22 ruas jalan yang menjadi titik

evakuasi bencana.

Berdasarkan hasil kuesioner untuk sub Kualitas Rasa Aman

Warga Kota Terhadap Bencana dengan nilai persentase

tertinggi sebesar 42,08% yang menjawab kurang dan

32,39% yang menjawab tersedia, hal ini menjelaskan

bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap isi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu.

.

Sulewana Poso.

Setelah pasokan

listrik Kota Palu

terhubungkan PLTA

Sulewana,

permasalahan listrik

di Kota Palu akhirnya

membaik dan ini

dirasakan oleh

warga Palu dengan
persepsi diatas.

Dok. PLTU Panau
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Tabel Penilaian Untuk Kriteria Sektor Informal
7.  Kriteria Sektor Informal

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui untuk sub kriteria

ketersediaan pasokan sembako, masyarakat dominan

memberikan nilai 2 atau rendah sebesar 65,01 % dan

sebesar 20,09 % masyarakat menilai tinggi mengenai

ketersediaan sembako di kota Palu.

Tabel Penilaian Untuk Kriteria Ketercukupan Pangan

8. Kriteria Ketercukupan Pangan

Kecapatan Peringatan Dini bencana dilakukan untuk

mengetahui jumlah ketersediaan peringatan dini

bencana. Pemerintah kota palu melalui Badan

Penanggulangan Bencana Kota Palu sudah

membangun 1 (satu) unit tower peringatan dini bencana

yang terletak di jalan Moh.Hatta (taman GOR)

Kecamatan Palu timur dengan radius 4 km jangkauan

suara terdengar peringatan dini akan adanya bencana.

Memperhatikan luas wiyah kota palu 395,06 km2 dengan

adanya 1 tower dengan radius jangkauan 4 km tersebut

belum dapat melayani masyarakat kota Palu.

Berdasarkan hasil kuesioner pada sub criteria kecepatan

peringatan dini bencana nilai presentase tertingi 50,12%

yang menilai kurang dan 14,6% yang menjawab tersedia.

Hal ini menjelaskan bahwa presepsi responden terhadap

sub kriteria Kecapatan Peringatan Dini Bencana belum

dapat memberikan pelayanan infermasi peringatan dini
bencana kapada masyarakat secara menyeluruh

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui untuk sub kriteria

ketersediaan fasilitas PKL, masyarakat dominan

memberikan nilai 2 atau kurang sebesar 52,72 % dan

sebesar 38,30 % masyarakat menilai baik mengenai

ketersediaan fasilitas PKL di kota Palu.

Pada sub kriteria keteraturan penataan PKL, masyarakat

dominan memberikan nilai 2 atau rendah sebesar 63,59

% dan sebesar 27,16 % memberikan nilai baik untuk

keteraturan PKL.
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Tabel Penilaian Untuk Kriteria Informasi Pembangunan 

dan Partisipasi Masyarakat

9.   Kriteria Informasi Pembangunan dan Partisipasi

Masyarakat

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui untuk sub kriteria

kemudahan mendapatkan informasi pembangunan,

masyarakat dominan memberikan nilai 2 atau kurang

sebesar 51,54 % dan sebesar 38,77 % masyarakat menilai

baik mengenai kemudahan mendapatkan informasi

pembangunan di Kota Palu.

Pada sub kriteria keterlibatan warga dalam

pembangunan, masyarakat dominan memberikan nilai 2

Tabel 5 Penilaian Untuk Kriteria Fasilitas Pendidikan

10.  Kriteria Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan hasil kuesioner untuk sub Ketersediaan

Fasilitas Pendidikan nilai persentase tertinggi sebesar

56,26% yang menjawab kurang dan 32,29% yang

menjawab baik, hal ini menjelaskan bahwa presepsi

responden terhadap ketersediaan fasilitas Pendidikan

mayoritas belum baik. Bisa jadi disebabkan karena

adanya beberapa kondisi sekolah yang rusak akibat

bencana gempabumi dan tsunami pada tahun Karena

untuk 2018.

Analisis kualitas pelayanan pendidikan dilakukan

dengan mengetahui jumlah sekolah, murid dan guru

yang tersedia di Kota Palu, seperti SD, SLTP, SMA, di Kota

Palu sebesar 6.322, sementara jumlah murid

Pada sub kriteria nutrisi makanan yang dikonsumsi

warga kota, masyarakat dominan memberikan nilai 3

atau baik sebesar 55,08 % dan sebesar 38,06 %

memberikan nilai kurang mengenai penerapan nutrisi

dalam kehidupan sehari-hari.

atau kurang sebesar 60,76 % dan sebesar 30,26 %

memberikan nilai baik mengenai keterlibatan warga

dalam pembangunan.
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Tabel Penilaian Untuk Kriteria

Fasilitas Peribadatan/Pelayanan Keagamaan

11.  Kriteria Fasilitas Peribadatan/Pelayanan Keagamaan

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui pada sub kriteria

ketersediaan pelayanan peribadatan, masyarakat

dominan memberikan nilai 3 atau baik sebesar 50,35 %

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui untuk sub kriteria

ketersediaan RTH/taman Kota, masyarakat dominan

memberikan nilai 3 atau baik sebesar 68,56 % dan

sebesar 15,84 % masyarakat menilai kurang mengenai

jumlah ruang terbuka hijau/taman di Kota Palu.

Pada sub kriteria kualitas taman kota, masyarakat

dominan memberikan nilai 2 atau buruk sebesar 62,65%

dan sebesar 21,28 % memberikan nilai baik mengenai

kualitas taman kota.

Tabel Penilaian Untuk Kriteria Fasilitas Taman Kota

12.  Kriteria Fasilitas Taman Kota

setingkat SD berjumlah 38.916, SLTP berjumlah 20.778, dan

berdasarkan sekolah berjumlah 190 unit, sementara guru

SD/MI berjumlah 2.641, SMP/MTs berjumlah 1.675, dan

SMA/MK/MA berjumlah 2.006. Dengan total jumlah guru

SMA berjumlah 25.493, dengan jumlah total murid Kota

Palu saat ini berjumlah 85.187. Rasio guru terhadap murid

adalah jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu

per 1.000 jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu.

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah sekolah,

guru, dan murid masih signifikan dalam kegitan proses

belajar mengajar.

Berdasarkan hasil kuesioner untuk sub Kualitas Pelayanan

Pendidikan nilai persentase tertinggi sebesar 67,61% yang

menjawab baik dan 25,53% yang menjawab kurang, hal

ini menjelaskan bahwa presepsi responden terhadap

kualitas pelayanan pendidikan cukup terpenuhi.

dan sebesar 42,79 % masyarakat menilai kurang

mengenai ketersediaan pelayanan peribadatan di Kota
Palu.
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Tabel Penilaian Untuk Kriteria Fasilitas Olahraga

13.  Kriteria Fasilitas Olahraga

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui pada sub kriteria

ketersediaan fasilitas olahraga, masyarakat dominan

memberikan nilai 2 atau kurang sebesar 40,19 % dan

sebesar 54,61 % masyarakat menilai baik mengenai

ketersediaan fasilitas olahraga di Kota Palu.

Tabel Penilaian Untuk Kriteria Fasilitas Pejalan Kaki

14.  Kriteria Fasilitas Pejalan Kaki

memberikan nilai 3 atau baik sebesar 49,17 % dan sebesar

43,03 % masyarakat menilai kurang mengenai

ketersediaan jalur pejalan kaki di Kota Palu.

Saat ini Pemerintah Kota Palu sedang giat-giatnya

membangun fasilitas trotoar, namun untuk memenuhi

kebutuhan di seluruh wilayah Kota Palu memang masih

sangat terbatas.

Tabel Penilaian Untuk Kriteria Pengelolaan Air Bersih

15.  Kriteria Pengelolaan Air Bersih

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui pada sub kriteria

kemudahan mendapatkan air bersih, masyarakat dominan

memberikan nilai 3 atau baik sebesar 46,65 % dan sebesar

41,84 % masyarakat menilai kurang mengenai ketersediaan

air bersih di Kota Palu.
Berdasarkan hasil kuisioner diketahui pada sub kriteria
ketersediaan jalur pejalan kaki, masyarakat dominan

Foto Pembangunan Trotoar

di tahun 2021
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Berdasarkan hasil kuisioner diketahui untuk sub kriteria

kualitas penataan kota secara berkelanjutan, masyarakat

dominan memberikan nilai 3 atau baik sebesar 46,81 %

dan sebesar 46,10 % masyarakat menilai kurang mengenai

kualitas penataan kota di Kota Palu.

Saat ini RTRW Kota Palu sudah disahkan menjadi Perda

Nomor 2 tahun 2021, namun agar lebih operasional dalam

pelaksanaannya perlu segera disusun rencana yang lebih

rinci yaitu RDTRK.

Permasalahan keteraturan bangunan yang terjadi di kota

kota besar menjadi permasalahan yang membuat para

pemerintah daerah menjadi dilema. Pertumbuhan

penduduk di perkotaan harus di imbangi dengan

pengembangan kawasan – kawasan tertentu. Untuk

Tabel Penilaian Untuk Kriteria Penataan Kota

16.  Kriteria Penataan Kota penataan keteraturan bangunan gedung pemerintah

Kota Palu telah menerbitkan Perda nomor 6 tahun 2011

tentang Bangunan Gedung, dan Keputusan Wali Kota

Palu Nomor 650/1085/DPRP/2013 tentang Garis

Sempadan Bangunan dan Pagar di Wilayah Kota Palu.

Selain itu Pemerintah Kota Palu telah membentuk Tim ahli

Bangunan Gedung (TABG) yang terlibat langsung dalam

proses IMB.

Berdasarkan hasil kuisioner pada sub kriteria kualitas

peraturan bangunan nilai presentase tertingi 53,90% yang

menilai buruk dan 39,72% menjawab baik. Hal ini

menjelaskan bahwa presepsi responden terhadap sub

kriteria kualitas keteraturan bangunan masih kurang

disebabkan karena aturan-aturan yang mengatur

tentang Keteraturan Bangunan belum tersosialisasi

secara maksimal.

Dokumentasi kegiatan Tim 
Pengawas dan TABG Dinas 

Penataan Ruang dan 
Pertanahan Kota Palu
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Berdasarkan hasil kuisioner diketahui untuk sub kriteria

kemudahan mendapatkan pelayanan keamanan

perkotaan, masyarakat dominan memberikan nilai 2

atau kurang sebesar 64,78 % dan sebesar 22,22 %

masyarakat menilai baik mengenai ketersediaan fasilitas

keamanan di Kota Palu.

Pada sub kriteria kualitas pelayanan keamanan kota,

masyarakat dominan memberikan nilai 2 atau kurang

sebesar 52,72 % dan sebesar 40,90 % memberikan nilai

baik mengenai kualitas fasilitas keamanan.

Tabel Penilaian Untuk Kriteria Kebersihan Kota

Tabel 19.  Kriteria Kebersihan Kota

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui pada sub kriteria

rasa aman warga kota, masyarakat dominan

memberikan nilai 3 atau tinggi sebesar 69,03 % dan

sebesar 20,33 % masyarakat menilai rendah mengenai

tingkat kriminalitas di Kota Palu.

Tabel Penilaian Untuk Kriteria Keamanan Kota
17.  Kriteria Keamanan Kota

18.  Kriteria Fasilitas Keamanan
Tabel Penilaian Untuk Kriteria Fasilitas Keamanan
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Tabel Penilaian Untuk Kriteria Perekonomian Kota

20. Kriteria Perekonomian Kota

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui untuk sub kriteria
kemudahan mendapatkan pekerjaan, masyarakat

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui untuk sub kriteria

kualitas kebersihan sungai, masyarakat dominan

memberikan nilai 3 atau baik sebesar 48,23 % dan sebesar

46,57 % masyarakat menilai buruk mengenai kebersihan

sungai di Kota Palu. Penilaian ini mungkin sejalan dengan

data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang tersaji

pada DIPKLH tahun 2020, dimana disebutkan sampel dari

3 (Tiga) sungai di Kota Palu (S.Pondo, S.Palu, S.Kawatuna)

tercemar sedang dan 1 (satu) sungai yaitu Sungai

Sombelewara tercemar ringan.

Pada sub kriteria kualitas kebersihan lingkungan kota,

masyarakat dominan memberikan nilai 2 atau buruk

sebesar 57,4 % dan sebesar 25,5 % masyarakat

memberikan nilai baik mengenai kebersihan lingkungan.

Sedangkan pada kriteria kualitas pelayanan

persampahan, masyarakat dominan memberikan nilai 2

atau buruk sebesar 57,45 % dan sebesar 26,24 %

memberikan nilai baik mengenai pengelolaan sampah.

Pelayanan persampahan Kota Palu yang dianggap buruk

tergambarkan dari banyaknya sampah yang tidak

terangkut oleh armada sampah sehingga tercecer di

jalan dan memenuhi saluran got, selain itu kondisi TPA

Kawatuna yang rusak terdampak gempa tahun 2018

hingga saat ini belum diperbaiki

Tampak Kondisi TPA 

Kawatuna
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Tabel Penilaian Untuk Kriteria Fasilitas Kesenian dan Budaya

21. Kriteria Fasilitas Kesenian dan Budaya

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui untuk sub

ketersediaan fasilitas kesenian dan budaya, masyarakat

dominan memberikan nilai 2 atau kurang sebesar 58,63

% dan sebesar 33,33 % masyarakat menilai baik

mengenai ketersediaan fasilitas untuk aktivitas seni dan

budaya di Kota Palu. Pendapat responden ini

tergambarkan dari fasilitas bangunan seni dan budaya

yang ada di Kota Palu yaitu Gedung Golni yang terletak

dijalan Ahmad Ruqie gelar Datu Karama rusak

terdampak bencana tahun 2018 yang hingga saat ini

belum diperbaiki.

dominan memberikan nilai 2 atau kurang sebesar 61,23

% dan sebesar 23,88 % masyarakat menilai baik

mengenai sub kriteria ini. Mengingat kegiatan quisioner

dilaksanakan pada saat pandemi Covid 19 terjadi,

yaitu di tahun 2021 bisa jadi memberikan dampak

terhadap persepsi warga terhadap sub kriteria ini.

Terlebih Kota Palu baru saja dilanda bencana di tahun

2018, yang kemudian berlanjut dengan pandemic

covid 19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun

2020.

Pada sub kriteria kemudahan mengembangkan usaha,

masyarakat dominan memberikan nilai 2 atau sulit

sebesar 64,07 % dan sebesar 25,53 % masyarakat

memberikan nilai mudah mengenai sub kriteria ini.

Sedangkan pada kriteria kualitas pasar tradisional,

masyarakat dominan memberikan nilai 2 atau buruk

sebesar 72,10 % dan sebesar 13,95 % memberikan nilai

baik mengenai sub kriteria ini. Hal ini menandakan

Pemerintah kota Palu sebagai operator pasar

tradisional di Kota Palu harus lebih memperhatikan

aspek ini, terlihat dengan tingginya persepsi

masyarakat yang memberikan penilaian buruk

terhadap kulaitas pasar tradisional di Kota Palu.

Namun secara umum, pasca bencana tahun 2018 di

Kota Palu, pertumbuhan ekonomi walaupun masih

mengalami angka positif namun mengalami

penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang rata-

rata diatas 5 %. Perekonomian Kota Palu mengalami

cobaan yang berat ketika dihantam pandemi covid 19

terlihat pertumbuhan ekonomi Kota Palu di tahun 2020

mengalami pertumbuhan minus sebesar -4,54 %.
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Pada sub kriteria tingkat penyelenggaraan kegiatan

seni dan budaya, masyarakat dominan memberikan

nilai 2 atau kurang sebesar 65,96 % dan sebesar 21,99 %

memberikan nilai baik mengenai tingkat

penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya.

Pendapat responden yang cukup besar menilai

kurangnya kegiatan seni dan budaya bisa jadi

disebabkan sejak pandemic covid 19 tahun 2020

hingga saat ini tidak diperbolehkan adanya even atau

kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa sehingga

beberapa festival seni dan budaya tidak terlaksana

selama 2 tahun, seperti Festival Tangga Banggo dan

Festival Kampung Baru Fair dan Lebaran Mandura. Hal

ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah

setempat untuk berinovasi agar kegiatan seni dan

budaya tersebut dapat tetap berlangsung dan eksis.

Foto kegiatan Festival 
Tangga Banggo

Foto kegiatan
Kampung Baru Fair 

dan Lebaran
Mandura

Tabel Penilaian Untuk Kriteria Fasilitas Rekreasi dan Wisata

22. Kriteria Fasilitas Rekreasi dan Wisata

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui untuk sub

ketersediaan fasilitas rekreasi dan wisata, masyarakat

dominan memberikan nilai 2 atau kurang sebesar 65,72

% dan sebesar 21,04 % masyarakat menilai baik

mengenai ketersediaan fasilitas rekreasi dan wisata di

Kota Palu.

Pada sub kriteria kualitas fasilitas rekreasi dan wisata,

masyarakat dominan memberikan nilai 2 atau buruk

sebesar 52,25 % dan sebesar 31,70 % memberikan nilai

baik mengenai kualitas fasilitas rekreasi dan wisata.

Adapun Jumlah wisata dan rekreasi di Kota Palu

tercatat sebanyak 29 lokasi dan pengelolaannya
didominasi oleh Pemerintah Kota Palu yang
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Kebanyakan berupa wisata budaya berupa makam-

makam tua dan bersejarah. Sebelum bencana tahun

2018, terdapat banyak Kawasan wisata dan budaya

yang berada di Pantai Teluk Palu, namun dikarenakan

terdampak tsunami, lokasi tersebut hingga saat ini rusak

dan belum beroperasi Kembali.

Dengan data ini, diharapkan pemerintah Kota Palu

dapat menarik minat investor swasta untuk

mengembangkan obyek pariwisata di Kota Palu.

Beberapa obyek wisata yang masih bertahan hingga
saat ini di Kota Palu seperti gambar berikut ini.

Taipa Beach

Monumen

Nosarara

Nosabatutu (Gong 

Perdamaian)

Tabel Penilaian Untuk Kriteria Transportasi
23.  Kriteria Transportasi
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Berdasarkan hasil kuisioner diketahui untuk sub kriteria

kondisi lalu lintas (kemacetan), masyarakat dominan

memberikan nilai 2 atau macet sebesar 59,57 % dan

sebesar 20,57 % masyarakat menilai lancar mengenai

tingkat kelancaran lalulintas (kemacetan) di Kota Palu.

Pada sub kriteria kualitas fisik jalan kota, masyarakat

dominan memberikan nilai 3 atau baik sebesar 63,36 %

dan sebesar 30,73 % masyarakat memberikan nilai buruk

mengenai kualitas kondisi jalan. Hal ini diperkuat dengan

data Jalan dengan kondisi baik di Kota Palu yaitu 393,989

km sedangkan Jalan dengan kondisi rusak di Kota Palu

yaitu 127,021 km.

Pada kriteria kualitas pelayanan angkutan umum,

masyarakat dominan memberikan nilai 2 atau buruk

sebesar 50,59 % dan sebesar 31,44 % memberikan nilai

baik mengenai kualitas angkutan umum.

Sedangkan pada kriteria ketersediaan angkutan umum,

masyarakat dominan memberikan nilai 2 atau kurang

sebesar 49,88 % dan sebesar 22,22 % memberikan nilai

baik ketersediaan angkutan umum.

Khusus angkutan umum di Kota Palu saat ini belum ada

penetapan trayek yang baku/resmi dan masih dikelola

oleh swasta/individu sehingga wajar jika responden

berpendapat seperti diatas.

Tabel Penilaian Untuk Kriteria Jaringan Drainase

24.  Kriteria Jaringan Drainase

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui pada sub kriteria

ketersediaan jaringan drainase, masyarakat dominan

memberikan nilai 2 atau kurang sebesar 63,36 % dan

sebesar 15,60 % masyarakat menilai baik mengenai

ketersediaan jaringan drainase di Kota Palu. Pendapat

responden mengenai kondisi drainase di Kota Palu yang

sangat signifikan menilai kurang tergambarkan dari

seringnya terjadi genangan dan banjir saat hujan di

Kota Palu. Saat ini Pemerintah Kota Palu sedang giat-

giatnya membangun saluran drainase dengan beton

pra cetak, namun ketersediaan drainase untuk seluruh

Wilayah Kota palu dirasa masih sangat terbatas atau

kurang.

Kondisi Macet di salah 
satu sudut areal Palu Barat
Sumber : FB Infopalu

Kondisi genangan yang 
sering terjadi di Kota Palu
Sumber : Antara News 
Palu
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Tabel Penilaian Untuk Kriteria Fasilitas Disabilitas

25.  Kriteria Fasilitas Disabilitas

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui pada sub kriteria

ketersediaan fasilitas disabilitas, masyarakat dominan

memberikan nilai 2 atau buruk sebesar 58,39 % dan

sebesar 20,57 % masyarakat menilai baik mengenai

ketersediaan fasilitas bagi kaum difabel di Kota Palu.

Secara umum ketersediaan fasilitas bagi disabilitas di

Kota Palu memang sangat terbatas sekali. Sudah ada

beberapa trotoar terbangun yang dilengkapi dengan

fasilitas bagi disabilitas namun sangat terbatas dan masih

kurang. Pada fasilitas-fasilitas publik seperti ruang terbuka

dan gedung-gedung perkantoran masih belum

menyiapkan fasilitas bagi disabilitas. Dengan kondisi ini,

seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah

setempat untuk segera membuat aturan dan kebijakan

mengenai ketersediaan fasilitas bagi warga disabilitas.

Kota
Nilai Indeks 

Layak Huni
Ranking

Solo 66,9

Palembang 66,6

Balikpapan 65,8

Denpasar 65,5

Semarang 65,4

Tanggerang Selatan 65,4

Banjarmasin 65,1

Pekalongan 64,7

Bandung 63,6

Yogyakarta 63,6

Malang 63,5

Surabaya 63,2

Bogor 63,2

Palangkaraya 62,9

Jakarta 62,6

Manado 62,5

Pontianak 62

Depok 61,8

Mataram 61,6

Tanggerang 61,1

Banda Aceh 60,9

Palu 58,9

Pekanbaru 57,8

Samarinda 56,9

Bandar Lampung 56,4

Medan 56,1

Makassar 55,7

Top Tier

Average Tier

Bottom Tier

Tabel Nilai Indeks Kota Layak Huni 

Kesimpulan
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Berdasarkan daftar tabel ditas Dari hasil penilaian 25 kriteria

yang telah di kaji sebelumnya, maka didapatkan skor layak
huni Kota Palu adalah 58,9 dimana jika dibandingkan

dengan skor/nilai kota-kota lainnya yang telah diukur

sebelumnya, maka Kota Palu masuk kategori bottom tier.

Jika nilai indeks dilihat berdasarkan nilai indeks di Pulau Sulawesi,

dimana sebelumnya hanya 2 Kota yang masuk dalam

pengukuran oleh IAP-Bappenas pada tahun 2017 yaitu Kota

Manado dan Makassar. Maka dengan membandingkan skor

yang didapat, dapat disandingkan jika Kota Palu masih lebih

baik dari Kota Makassar (skor 55,7) namun masih dibawah Kota

Manado (Skor 62,5). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

grafik berikut ini.

62,5

58,9

55,7

ManadoMakassar

Palu

58,4

59,9

60,9

58,9

56,9

Masyarakat

Pelajar/
Mahasiswa

ASN

Disabiltas

Akademisi/
Guru

Gambar Grafik Nilai Indeks Kota Layak Huni Disandikan

dengan Kota Lainnya di Pulau Sulawesi

Indeks Layak Huni Kota Palu
Berdasarkan Kelompok Responden

Dari gambar grafik diatas, didapatkan jika

kelompok ASN memberi skor yang paling tinggi

pada Indeks Layak Huni Kota Palu yaitu 60,9

dan yang terendah memberi skor adalah

kelompok Akademisi/guru sebesar 56,9
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Nilai Indeks Kota Layak Huni

Sumber : Tim Penyusun, 2021

Hasil analisis menunjukkan indeks kota layak huni Kota
Palu sebesar 58,9. Berdasarkan kategori ranking, Kota

Palu dan Makassar masuk kategori bottom tier.

Untuk melihat posisi Kota Palu secara Nasional dapat
dilihat pada gambar berikut ini.

Pontianak 62

Bottom Tier

Depok 61,8

Mataram 61,6

Tanggerang 61,1

Banda Aceh 60,9

Palu 58,9

Pekanbaru 57,8

Samarinda 56,9

Bandar Lampung 56,4

Medan 56,1

Makassar 55,7
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Penilaian Kriteria Kota Layak Huni

Berikut ditampilkan hasil (skor) penilaian terhadap

masing-masing kriteria Kota Layak huni :
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Fasilitas Rekreasi
&Wisata

Fasilitas Kesenian
& Budaya
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Penilaian Kriteria Tertinggi dan Terendah

Berdasarkan penilaian

responden Dari 25

kriteria/aspek yang

diperhitungkan dalam Indeks

Kota Layak Huni Kota Palu

didapat 5 aspek utama yang

mendapatkan poin tertinggi,

yaitu : Fasilitas Taman Kota,

kelistrikan, keselamatan kota,

Fasilitas adminitrasi

pemerintahan dan pelayanan

public dan keselamatan kota.

Sedangkan 5 kriteria yang

mendapat poin rendah

adalah jaringan drainase,

tranmsportasi, fasilitas

disabilitas, keamanan kota

dan fasilitas keamanan.

Dari 5 aspek tertinggi dan terendah diatas, dapat mencerminkan kinerja

pemerintah daerah di Kota Palu. Sehingga harus menjadi perhatian dalam

aspek pembangunan yang dilakukan di Kota Palu
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Berikut adalah contoh uji petik dari penilaian responden berdasarkan beberapa kriteria Kota Layak Huni. Uji 

petik ini bermanfaat untuk melihat nilai tertinggi dan terendah berdasarkan masing-masing kelompok

responden
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Tabel Kebijakan dan Arahan dalam Pencapaian Kota Layak Huni

Rekomendasi
Untuk melihat rekomendasi yang di ajukan, dapat dilihat pada tabel arahan berikut ini
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07

Wibisono Ardi Nugroho
biasa di panggil Wibi lahir di

Pekalongan tanggal 30

September 1981. Pada kajian

Kota Layak Huni Kota Palu, Wibi

dipercaya sebagai Tim ahli PWK. Wibi menyelesaikan

S-1 Teknik Perencanaan Wilayah Kota Universitas

Tarumanegara – Jakarta pada Tahun 2006. Setelah

menyelesaikan S-1 nya Wibi sempat bekerja sebagai

tenaga Kontrak di Dinas Penataan Ruang dan

Perumahan Kota Palu 2010 sampai dengan 2015.

Pada saat itu Wibi banyak terlibat dalam penyusunan

rencana tata ruang yang disusun dinas penataan

Ruang dan Perumahan, termasuk RTRW Kota Palu

tahun 2010-2030 yang disahkan menjadi Perda Nomor

16 tahun 2011.

Setelah itu Wibi banyak terlibat sebagai tenaga

pendamping di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sulawesi Tengah (tahun 2011), tenaga ahli di Dinas PU

dan Cipta Karya (tahun 2015), tenaga ahli Dinas

Pekerjaan Umum (Pokja PKP) Sulwesi Tengah (2016),

tenaga ahli di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Morowali Sulawesi Tengah (tahun 2017),

Saat ini Wibi aktif di Program KOTAKU sebagai

Fasilitator sebagai Tenaga Ahli Perencana Wilayah

dan Kota.

Vivi Novianti H Yunus,

biasa dipanggil Vivi. Lahir di

Palu tanggal 30 November

tahun 1996. Dalam kajian

pengukuran indeks Kota

Layak Huni Kota Palu, Vivi

dipercaya sebagai tenaga

ahli PWK.

Vivi menghabiskan masa Sekolah dasar hingga

sekolah Menengah Atas di Palu lalu melanjutkan S-1

di ITN Malang pada jurusan Perencanaan Wilayah

dan Kota dan lulus di tahun 2018. Lalu setelah itu Vivi

melanjutkan S2 Magister Perencanaan Wilayah dan

Kota di UGM Yogyakarta dan selesai di tahun 2021.

Sejak kuliah S1, Vivi sudah mencoba mencari

pengalaman dengan kerja praktek di Kementerian

ATR Jakarta di tahun 2017, Asisten Tenaga ahli

penyusunan RP3KP di Kabupaten Malang (tahun

2018), asisten penyusunan bahan ajar Magister

Perencanaan Wilayah dan Kota di UGM Yogyakarta

(tahun 2020), dan di tahun 2021 sebagai Asisten

tenaga ahli penyusunan RDTR OSS Kintom-Batui. Saat

Vivi juga aktif di organisasi Ikatan Ahli Planologi

Sulawesi Tengah.

Bio Data Penyusun



Muhammad Yani biasa di

panggil Yani lahir di Palu

tanggal 30 September 1987.

Pada kajian Kota Layak Huni

Kota Palu, Yani dipercaya

sebagai Tenaga Ahli Arsitek.

Yani menghabiskan

pendidikannya sejak tingkat

Dasar hingga perguruan tinggi di Kota Palu. Yani

menyelesaikan S-1 nya di jurusan Arsitektur Fakultas

Teknik Universitas Tadulako, Palu pada tahun 2012.

Yani juga menyelesaikan gelar Insinyurnya di

Universitas Muslim Indonesia, Makassar pada tahun

2020. Dengan gelar Arsiteknya, Yani tergolong dalam

kualifikasi 2-Madya, sehingga termasuk

berpengalaman di bidangnya.

Sejak kuliah hingga saat ini Yani banyak

berpengalaman dan bekerja pada kegiatan

konsultansi sebagai tenaga ahli berbagai proyek

perencanaan di berbagai Pemerintah daerah se-

Provinsi Sulawesi Tengah.

Saat ini Muh. Yani juga terlibat aktif di organisasi

Ikatan Arsitek Indonesia Sulawesi tengah sebagai

salah satui pengurus.

Bio Data Penyusun

Renko Hutama Putra
Tobondo, atau biasa dipanggil

Renko lahir di Palu, tanggal 19

Oktober 1990. Pada kegiatan

Kajian Kota layak huni Kota Palu

dipercaya sebagai Tenaga Ahli

PWK.

Renko menghabiskan pendidikan tingkat dasar

hingga menengah atas di Kota Palu. Lalu

melanjutkan S1 Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah

dan Kota Universitas Institut Teknologi Nasional (ITN)

Bandung dan selesai di tahun 2013.

Sejak menyelesaikan studinya di S1, Renko sehari-hari

sibuk menjalankan perusahaannya yaitu PT. Plano

Engineering Consultant sebagai Direktur Utama dan

banyak terlibat kegiatan perencanaan tata ruang di

berbagai daerah terutama di Sulawesi Tengah. PT

Plano Engineering Consultant adalah salah satu

perusahaan ternama dan sangat berpengalaman di

bidang perencanaan tata ruang, salah satu hasil

pekerjaannya adalah RTRW Kota Palu tahun 2010-

2030. Masih banyak hasil pekerjaan lainnya jika

disebutkan satu persatu.

Saat ini Renko aktif di Ikatan Ahli Perencana (IAP)

Sulteng sebagai Sekertaris Jenderal.
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Usman Tunreng biasa di

panggil Usman lahir di

Pinrang tanggal 17 Juni

1964. Pada kajian Kota

Layak Huni Kota Palu,

Usman dipercaya sebagai

Ketua Tiim ahli.

Adapun Usman menyelesaikan S1 nya di Jurusan

Planologi Universitas 45 Makassar di tahun 1997.

Di tahun 2000 Usman diterima bekerja sebagai PNS

di Pemerintah Kota Palu dan ditempatkan di Dinas

PU Kimpraswil Kota Palu. Pada tahun 2006 Usman

melanjutkan studi S2 pada jurusan Magister

Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas

Diponegoro Semarang dan menyelesaikan studinya

di tahun 2008. Sepulangnya dari Semarang, Usman

sempat berkarir sebagai pejabat setingkat eselon

IVa di BPBD kota Palu, Dinas Pertambangan Kota

Palu, Dinas PU kota Palu, dan Dinas Penataan Ruang

dan Perumahan Kota Palu. Di tahun 2010 Usman

mengikuti sertifikasi Ahli Perencana di Semarang

yang dilaksanakan oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP)

Jawa Tengah.

Di tahun 2018 Usman mengundurkan diri sebagai

pejabat setingkat eselon 3 di Dinas Penataan Ruang

dan Pertanahan Kota Palu dan hingga saat ini

bertugas sebagai staff Fungsional di Dinas Penataan

Ruang dan Pertanahan Kota Palu.

Selama tugasnya sebagai ASN selama 21 tahun di

Pemerintah Kota Palu, Usman banyak terlibat

dikegiatan penyusunan perencanaan tata ruang

sehingga dengan pengalaman tersebut wajar di

percaya sebagai Ketua Tim pada kegiatan ini.

Bio Data Penyusun
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