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PEMERINTAH KABUPATEN SIGI 



 
BUPATI SIGI 

 

PERNYATAAN PENETAPAN ISU PRIORITAS 

LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  :  MOHAMAD IRWAN, S.Sos, M.Si 

Jabatan :  BUPATI SIGI 

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen 

Nirwasita Tantra / Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 

(IKPLHD) Kabupaten Sigi  telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan 

melibatkan para pemangku kepentingan Kabupaten Sigi. 

Penetapan isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Sigi, dimaksud 

adalah: 

1. Potensi Kerawanan Bencana 

2. Alih fungsi lahan dan Lahan Kritis 

3. Pengelolaan sampah Pengelolaan limbah domestik yang terdiri atas 

sampah domestik dan limbah cair domestik belum optimal. 

4. Terjadinya bencana banjir setiap musim hujan. 

5. Penurunan daya dukung lingkungan dan kualitas air permukaan 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk 

dipergunakan seperlunya. 

Biromaru,      Mei  2019 

BUPATI SIGI 

 

MOHAMAD IRWAN, S.Sos, M.Si 



 
Kata Pengantar 

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diamanatkan di 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangan sistem informasi lingkungan 

hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat. Pengembangan Informasi 

Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk mendukung 

pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup berdasarkan isu prioritas lingkungan hidup yang ada di daerah. 

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah 

Kabupaten Sigi Tahun 2018 didasarkan pada pedoman umum penyusunan 

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup yang diterbitkan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dokumen 

ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang akurat dan aktual dalam 

menyusun rencana pembangunan yang berwawasan lingkungan.   

Karena cakupan data dan informasi yang berkaitan dengan Informasi 

Kinerja Pengelolaan Hidup sangat luas, maka disadari bahwa penyusunan 

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah Kabupaten Sigi Tahun 

2018 masih belum sempurna. Untuk itu, saran dan masukan dari semua pihak 

guna peningkatan kualitas Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah 

Kabupaten Sigi Tahun 2018 senantiasa kami harapkan.   

Terima kasih dan apresiasi kepada Tim Penyusun serta pihak lain yang 

telah turut berpartisipasi menyusun dan mengembangkan kualitas Dokumen 

Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018. 

Semoga dokumen ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat  dan 

senantiasa niat mulia kita semua dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup 

ini mendapat petunjuk dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, Amin...!! 

 

Biromaru,      Mei  2019 

BUPATI SIGI 

 

MOHAMAD IRWAN, S.Sos, M.Si 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

Prakiraan dampak dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, serta seberapa penting penyebab 

perubahan lingkungan itu terjadi tentunya memerlukan keahlian dari 

berbagai bidang keilmuan termasuk  metode  kajian.  Kebijakan dapat 

diambil oleh pemangku kepentingan untuk pembangunan daerah yang 

berkelanjutan setelah melalui telaahan terhadap dampak yang mungkin 

terjadi terhadap suatu perubahan kondisi lingkungan yang ditimbulkan oleh 

kegiatan pemangunan tersebut, sehingga resiko yang bernilai negatif dapat 

diminimalisasir dan sebaliknya meningkatkan asas manfaat yang lebih 

sustainable. 

Melalui tahapan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi maka diperoleh isu-isu lingkungan 

melalui konsultasi publik oleh perwakilan dari kalangan instasnsi terkait 

atau OPD maupun dari akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

pemerhati lingkungan serta anggota tim data dan tim penyusun Dokumen 

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Sigi. Berdasarkan 

rumusan konsultasi publik diperoleh 10 isu lingkungan yang akan 

dijaringdiberikan skooring atau bobot penilaiandengan mengacu pada 

kriteria penjaring isu. Adapun kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas 

adalah : kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati; 

pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak 

signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas 

lingkungan hidup; dan mendapat perhatian publik yang luas dan perlu 

segera ditangani. 

Sesuai hasil konsultasi publik maka ditetapkan 3 (tiga ) isu prioritas 

lingkungan hidup pada Kabupaten Sigi 2018 sebagai berikut : 

1. Potensi Kerawanan Bencana 

2. Alih fungsi lahan dan Lahan Kritis 



3. Pengelolaan sampah 

Selain dari sisi persepsi publik melalui penelaahan pressure, statue dan 

response dari data perimer dan data sekunder diperoleh gambaran informasi 

sebagai berikut : 

 

1. Tataguna lahan 

 Berdasarkan olahan data oleh tersebut, tutupan lahan pada kawasan 

hutan pada tahun 2016 seluas 397.398,844 Ha mengalami penurunan 

pada tahun 2018  menjadi  368.043,47  Ha hal ini menunjukkan 

bahawa kawasan hutan saat ini telah beralih fungsi menjadi 

perkebunan. 

 Di bidang Perkebunan dan pertanian mengalami peningkatan dari 

tahun 2015 seluas 16.840.546 Ha menjadi 197.096,45 Ha hal ini 

menunjukka alih fungsi lahan yang siginifikan. Sedangkan untuk 

luasan lahan pertanian sawah meningkat dari 31.311.074 Ha tahun 

2015 menjadi 199.366 Ha pada tahun 2017.  Peningkatan luasan 

areal perkebunan yang cukup tajam karena adanya pembukaan lahan 

perkebunan dan juga lahan pertanian masyarakat.  

 Berdasarkan  kelas kerusakanlahan  di Kabupaten Sigi diperoleh 

Luasan lahan kritis Kabupaten Sigiyang berada pada luar kawasan 

hutan yakni mencapai 80.287,50Ha yang dirinci kedalam kelas Agak 

Kritis seluas 26.831,76 Ha, Kritis 1.976,42 Ha dan Sangat Kritis 

1.976,42 Ha. 

 

  Salah satu daerah di Kabupaten Sigi yang telah megalami kerusakan  

adalah di daerahKulawi dengan total luasan lahan kritis hingga 

sangat kritis ± 15.770,679Ha, menyusul wilayah Pipikoro ± 

12.722,292 Ha, Marawola ±8957,860 Ha, Dolo ± 5739,025 Ha, 

Kinovaro 4304,150 Ha, Palolo ±3.120,275 Ha, Sigi Biromaru  ± 

2249,239Hadan Nokilalaki ± 674,117  Ha. Selain itu Desa Jono Oge 

Kecamatan Sigi merupakan  daerah yang tekena likuifaksi akibat 

bencana alam  pada 28 September 2018 seluas ± 200 Ha. 

 



 

2. Kualitas air 

 Kondisi kualitas air di Kabupaten Sigisebagai berikut :  

1. Perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA) tahun 2018 telah 

dilakukan berdasarkan hasil analisis konsentrasi dari parameter 

TSS, BOD, COD, Fecal Coliform dan Total Coliform dan 

menunjukkan hasil bahwa Air Sungai diwilayahy Kab Sigi  

memiliki status mutu air tercemar ringan hingga sedang. Kondisi 

ini dapat terjadi karena sungainya merupakan sungai besar yang 

melewati banyak kegiatan peerkebunan dan kegiatan penduduk 

sehingga potensi masuknya bahan pencemar kedalam badan 

sungai juga tinggi.  

 Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2018 

adalah sebagai berikut :  

a) Rencana akan dilakukan penanaman berbagai jenis pohon 

sebagai tanaman yang mampu meremediasi merkuri dalam 

tanah dan meningkatkan fungsi ekohidrologis tanah yang 

terkontaminasi dan menjadi tempat penelitian oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kab Sigi, 

b) Melakukan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sanitasi 

untuk mengatasi ketersedian fasilitas air minum, pengelolaan 

limbah cair dan padat yang dihasilkan dari limbah domestik 

rumah tangga.  

c) Mengurangi pencemaran air, yaitu dengan tidak membuang 

limbah langsung ke perairan terbuka dan melakukan 

pengelolaan limbah secara terpadu; 

d) Melakukan proses sedimentasi terhadap air yang keruh pada 

bak penampungan dan penyaringan sebelum digunakan; 

e) Rencana daya dukung dan daya tampung (DDDTLH) jasa 

penyediaan air bersih, bahwa ada beberapa kecamatan yang 

rawan akan penyediaan air bersih, yaitu  Kota Palu Oleh 

karena itu, perencanaan pembangunan sanitasi dapat 



diarahkan nantinya ke kecamatan yang butuh dan rawan 

penyediaan air bersih. 

 

3. Kualitas udara 

 Pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Sigi pada tahun 

2018  dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kabupaten 

Sigisecara umum masih dalam baku mutu Kualitas Udara :PP RI no 

41 tahun 1999.  

 Respon yang dilakukan pemerintah daerah antara lain :  

1. Melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan sesuai dengan 

dokumen lingkungannya;  

2. Melakukan pemantauan kualitas udara ambient di Kabupaten 

Sigi; 

 

4. Resiko bencana 

 Resiko bencana di Kabupaten Sigimeliputi bencana gerakan tanah, 

kerawanan longsor/tanah longsor, bencana banjir, bencana 

kebakaran hutan dan lahan. Adapun penyebab resiko bencana di 

Kabupaten Sigidapat disebabkan oleh kondisi alam dan lingkungan 

yang dapat menyebabkan resiko bencana seperti perubahan iklim, 

sedangkan aktifitas manusia yang dapat menimbulkan dampak 

negatif dan menimbulkan resiko bencana antara lain pembukaan 

lahan sehingga mengurangai tutupan lahan; 

 

 Kejadian banjir pada tahun 2017 di Kabupaten Sigi berdasarkan 

informasi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Daerah Tahun 2017 yang sumber informasinya berasal dari 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi bahwa pada 

tahun 2017 terjadi 5 kali kejadian genangan air melanda pemukiman 

dan rumah warga serta fasilitas umum. Kejadian banjir yang 

melanda Kabupaten Sigi menyebabkan 243 KK hilang dan  menelan 

884 korban jiwa. Secara spesifik kejadian banjir tersebut terjadi pada 

dataran banjir dekat dengan sungai yang disebabkan pembukaan 



lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan 

serta perambahan hutan. 

 

 Di Kabupaten Sigi  sangat rentan dengan gerakan tanah tyang 

diakibatkan oleh kondisi geologinya.    Status bencana gerakan tanah 

pernah terjadi pada 28 September 2018  yang mengakibatkan 

rusaknya sebagian prasarana jalan dan lahan pertanian sekitar 202 

hektar di wilayah Jono Oge terdampak likuifaksi dan sekitar 366 unit 

rusak. Karakteristik bencana gerakan tanah tersebut bercirikan oleh 

adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan terjadi secara tiba-tiba 

dan serentak dengan kecepatan tinggi. 

 

 Upaya penanggulangan berupa pertolongan pertama pada 

masyarakat terdampak banjir baik dari sisi sosial dan kesehatan 

dimana upaya penanggulangan bencana banjir ini dikordinasikan 

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk upaya 

pemulihan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sigimelalui 

Organisasi Perangkat Daerah terkait misalnya prasarana jalan dan 

jembatan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan, 

restorasi lahan sawah terdampak banjir dilakukan bersama oleh 

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan serta dampak lainnya oleh 

Organisasi Perangkat Daerah terkait.Tekanan/pressure bencana 

kebakaran hutan dan lahan adalah tutupan lahan di Kabupaten Sigidi 

dominasi oleh perkebunan dan hutan dengan persentase mencapai 

80% dari luas wilayah Kabupaten Sigi,  

 

5. Pengelolaan Sampah  

Sistem pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sigibelum 

optimal.Kabupaten Sigisaat ini masih kekurangan sarana prasarana 

operasional pengelolaan sampah. 

Berdasarkan kondisitersebut di atas, inovasi daerah dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh 

Kabupaten Sigiberupa beberapa program prioritas yang antara lain : 



1) Pemantauan Kualitas Lingkungan 

2) Pengelolaan B3 dan Limbah B3 

3) Pengkajian Dampak Lingkungan 

4) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian 

Lingkungan Hidup 

5) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 

6) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 

7) Pengelolaan ekosistem danau 

 

5.1. SARAN TINDAK LANJUT 

Diharapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Daerah segera dapat tersusun untuk dapat mensinergikan upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap RPJMD serta 

program dan kegiatan pemerintah daerah. Selanjutnya beberapa konsep 

inovasi tersebut diatas belum dapat menghasilkan dampak yang signifikan 

terkait perbaikan kualitas lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sigi, pelaku 

usaha, masyarakat dalam menjalankan program yang berbasis perbaikan 

kualitas lingkungan terus digalakkan. Selain sinergisitas stakesholder, 

diperlukan juga kerja sama yang erat secara ekoregion dalam pemanfaatan 

dan pengelolaan sumber daya alam, penerapan konsep jasa lingkungan pada 

wilayah lainnya seperti konsep jasa lingkungan kualitas air sungai  daerah 

hulu dan hilir.  Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang merupakan aset 

sumberdaya alam yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati bersifat 

endemik, langka dan dilindungi perlu mendapat perhatian dan pengelolaan 

khusus terutama ancamaan dari para peramba hutan dan bahaya pemboman 

Ikan di Danau Lindu  
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1.1.  LATAR BELAKANG  

 

Berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Keselarasan pembangunan yang dilaksanakan 

pemerintah daerah dengan berazaskan pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan 

tersebut, akan dapat menekan permasalahan lingkungan yang sudah menjadi isu 

global sekarang ini. Pemerintah daerah diharuskan melakukan upaya-upaya 

strategis dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang telah terjadi, 

dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga 

dapat dinikmati oleh setiap makhluk hidup dan diharapkan dapat menjaga 

kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan 

prinsipberkelanjutan, sehingga fungsi lingkungan hidup akan tetap dapat 

digunakan hingga generasi yang akan datang. 

 Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan 

secara bijak dan terencana.  Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya 

dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara 

ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable), dan 

ramah lingkungan (environmentally sound).  Proses pembangunan yang 

diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang. 

Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan pada hakikatnya bertujuan 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi mencapai taraf hidup yang 

lebih baik, sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam 

pembukaan UUD 1945.  Dalam proses pembangunan tersebut, telah menimbulkan 

pergeseran-pergeseran paradigma pembangunan. Awalnya pembangunan hanya 

dilihat dari dinamika pertumbuhan ekonomi semata yang meningkatkan 
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akumulasi kapital dan pendapatan per kapita negara terutama negara berkembang. 

Tetapi pembangunan tersebut menimbulkan banyak dampak negatif berupa 

penurunan kualitas lingkungan, penyusutan sumberdaya alam dan timbulnya 

kesenjangan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, paradigma pembangunan 

diarahkan untuk keselarasan antara peningkatan ekonomi, kelestarian lingkungan 

dan meningkatkan hubungan sosial antar masyarakat. 

Informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang ada di daerah 

merupakan rangkuman dari semua aktifitas pembangunan yang dilaksanakan 

pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai bentuk kontrol dan 

pertanggungjawaban terhadap publik. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan 

yang terbuka serta akuntabilitas publik di bidang pengelolaan lingkungan hidup 

maka pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi pengelolaan lingkungan 

hidup secara terpadu dan terkoordinasi serta harus dipublikasikan kepada 

masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 62 Undang - Undang 32 

tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Berkaitan dengan akses informasi kepada publik selain telah diatur di 

dalam Undang - Undang 32 tahun 2009, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai Badan 

Publik, Pemerintah wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan 

informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, hal ini pun selaras dengan 

amanat yang tertuang dalam pasal 344 UU 32 Tahun 2014 bahwa Pemerintah 

Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dimana salah satu azas 

pelayanan publik adalah keterbukaan, dalam hal ini salah satu bentuk keterbukaan 

adalah keterbukaan informasi. 

Penyusunan  Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 ini adalah merupakan pengejawantahan dari 

penyediaan kebutuhan pemerintah dan masyarakat terhadap informasi tentang 

gambaran, kondisi dan kinerja lingkungan hidup di Kabupaten Sigi selama tahun 

2018. Dokumen ini juga akan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

mendukung pelaksanaan dan pengembangan terhadap kebijakan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup ke depan.  
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Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Sigi 

melakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Daerah Tahun 2019 yang akan menjadi informasi kinerja Bupati 

Kabupaten Sigi dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya 

tahun 2019. 

 

1.2. PROFIL DAERAH KABUPATEN SIGI 

 

1.2.1. Kondisi Administratif dan Geografis 

 

Kabupaten Sigi sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Donggala. 

Kemudian, melalui Undang-Undanng NO. 27 Tahun 2008 Tanggal 21 Juli 2008, 

Sigi dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonom. Sejak berdirinya, 

Kabupaten Sigi telah terjadi 

Perkembangan dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri 

dari 157 (seratus lima puluh tujuh) Desa. Pada tahun 2013 terjadi pemekaran desa 

di beberapa kecamatan sehingga jumlah desa menjadi 177 dan bertahan sampai 

saat ini. 

Kabupaten Sigi terletak antara 00 52’16” – 20 03’21” Lintang Selatan dan 

1190 38’ 45” – 1200 21’ 24” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Sigi, adalah 

berupa daratan seluas 5.196,02 km2. 

Wilayah administrasi Kabupaten Sigi terdiri dari 15 wilayah kecamatan, 

dengan 3 wilayah kecamatan terluas terletak di Kecamatan Kulawi (1.053,56 

km2), Kecamatan Pipikoro (956,13 km2), dan Kecamatan Palolo (626,09 km2). 

Tiga wilayah terkecil, yakni Kecamatan Dolo (36,05 km2), Kecamatan Marawola 

(38,65 km2), dan Kecamatan Tanambulava (56,33 km2).  

Kondisi topografi Kabupaten Sigi yang mayoritas merupakan lahan datar 

dengan ketinggian dari 82 meter sampai 1.525 meter dari permukaan laut. Luas 

wilayah menurut Kabupaten Sigi menurut RTRW berdasarkan aspek administratif 

dengan luas wilayah daratan kurang lebih 6.552.672 km2. Dari luas wilayah 

tersebut berdasarkan Keputusan Meteri Kehutana RI. Nomor:SK .869/Menhut-

II/2014  luas kawasan hutanKabupaten Sigi seluas ± 4.274.687 Ha yang dirinci 

kedalam Kawasan Suaka Alam (110.854ha), Kawasan Hutan Lindung 
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(136.910,91ha),Taman Nasional dan Taman NasionalLaut (112.792,08 Ha) dan 

Taman Hutan Raya (3.114,45). 

 

Gambar 1.1  

Wilayah Administrasi Kabupaten Sigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2  

Luas Wilayah Kabupaten Sigi berdasarkan Kecamatan 
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Berdasarkan tutupan lahan di Kabupaten Sigi mayoritas merupakan lahan 

hutan sekitar 70%, sedangkan kegiatan sektor pertanian dan perkebunan yaitu 

sekitar 14,% dari luas wilayah Kabupaten Sigi keseluruhan selebihnya adalah 

pemukiman, tubuh air dan lahan terbuka. Kegiatan perkebunan tersebut di 

dominasi oleh perkebunan kakao,kelapa dalam (lokal), Pala dan kopi. Dominasi 

kegiatan perkebunan tersebut terlihat pada dominasi komoditi perkebunan tahunan 

pada Produk Domestik Bruto dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni mencapai lebih 

dari 20% dari Produk Domestik Bruto Kabupaten Sigi keseluruhan.  

Pada sektor pertanian Kabupaten Sigi memiliki persawahan  irigasi teknis, 

semi teknis dan non teknis seluas 20285,52 ha. Kakao adalah tanaman perkebunan 

dengan produksi terbanyak di Kabupaten Sigi. Pada Tahun 2017 produksinya 

mencapai 19.354 ton dengan wilayah penghasil terbesar berada di Kecamatan 

Palolo mencapai 9.232 ton. 

Selain kakao, Kabupaten Sigi juga merupakan tanaman penghasil kelapa 

yang jumlahnya cukup banyak disusul Pala, Kopi dan Kemiri serta panili.  

 

Gambar  1.3.  

Luas Tanam Perkebunan Kabupaten Sigi 2017 

 

Luas panen tanaman sayuran di Kabupaten Sigi yang terbesar pada Tahun 

2017 adalah komoditas bawang merah dengan luas panen sebesar 422 ha dan 

produksi yang mencapai 1.833,9 kwintal. Luas panen dan produksi bawang merah 

yang terbesar berasal dari Kecamatan Palolo dengan produksi 782 kwintal. Jika 
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dilihat dari segi produksi, komoditas cabai memiliki angka produksi tertinggi 

sepanjang tahun 2017 mencapai 3.765,9 kuintal dengan luas panen 378 hektar. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4.   

Produksi Tanaman Sayuran Kabupaten Sigi 2017 

Untuk sektor perikanan, pengembangannya disesuaikan dengan 

karakteristik wilayah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelerengan di 

bawah 8 persen dan persediaan air yang cukup. Untuk sektor perikanan tangkap, 

kabupaten Sigi hanya mengandalkan Danau Lindu, sehingga kecamatan yang 

memiliki produksi perikanan tangkap hanya kecamatan lindu. Pada tahun 2017 

Lindu menghasilkan produksi sebesar 112,1 ton, dengan jumlah rumah tangga 

perikanan sebanyak 253 rumah tangga. 

Sementara untuk perikanan budidaya, hampir seluruh kecamatan di 

Kabupaten Sigi memiliki rumah tangga yang membudidayakan ikan air tawar. 

Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan air tawar di Sigi tahun 2017 adalah1.966 

rumah tangga dengan produksinya mencapai 2.255,19 ton. 

Di bidang industri berdasarkan hasil pencatatan administrasi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) tahun 2017 

diperoleh hasil bahwa terdapat 18 perusahaan yang terklasifikasi sebagai 

perusahaan industri di Kabupaten Sigi. Rincian perusahaan tersebut, terdiri dari 12 

industri makanan, 4 industri minuman, dan 2 industri furnitur. 

Sedangkan penggunaan energi listrik pada tahun 2017 banyaknya Kwh 

yang diproduksi oleh PLN sebanyak 523 juta Kwh dengan jumlah pelanggan 

listrik 179.350 pelanggan. Suplai air bersih ke Kabupaten Sigi pada tahun 2017 
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dari PDAM Donggala adalah sebesar 464.609 meter kubik. Tahun 2017 

pelanggan PDAM di Kabupaten Sigi tercatat sebanyak 2.909 pelanggan. 

Pengembangan kawasan industri Kabupaten Sigi dalam rangka pengembangan 

kawasan diarahkan pula pada lokasi yang mempunyai daya dukung sarana dan 

prasarana.  

Di bidang pariwisata berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten 

Sigi, jumlah cottage di Kabupaten Sigi pada tahun 2017 dan 2016 sebanyak 31 

cottage dan belum ada hotel. Transportasi 

Kabupaten Sigi memiliki ruas jalan yang diaspal sepanjang 702,76 km 

yang terdiri dari jalan kabupaten 501,20 km dan 201,56 km jalan propinsi.Total 

panjang jalan di Kabupaten Sigi sebesar 1354,71 km, yang terdiri dari kondisi 

baik sebesar 204,72 km, kondisi sedang sebesar 457,59 km, kondisi rusak sebesar 

263,52 km, dan kondisi rusak berat sebesar 428,88 km. 

Selain jalan, sarana angkutan darat juga memegang peran yang sangat 

penting dalam perekonomian. Pentingnya sarana angkutan darat ini disebabkan 

oleh angkutan ini dapat digunakan masyarakat sebagai angkutan barang-barang 

produksi hasil pertanian, kehutanan, dan hasil-hasil lainnya. Dengan adanya 

angkutan ini dapat mempermudah masyarakat membawa barang-barang tersebut 

untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri. 

Tercatat dari Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten 

Sigi, jumlah kendaraan di Kabupaten Sigi sebanyak 3405 unit . Jenis kendaraan 

terbanyak adalah pick up sebanyak 2.265 unit.\ 

Penerimaan Daerah Otonom Kabupaten Sigi mencapai 1,097 triliun 

rupiah, jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang hanya 

sebesar 1,212 triliun rupiah. Sumber penerimaan terbesar adalah dari bagian 

pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan tercatat sebesar 844 milyar 

rupiah lebih, kemudian dari Pendapatan Asli Daerah mencapai 76,6 milyar rupiah, 

dan Pendapatan Lain-lain sebesar 176 milyar rupiah. 

Realisasi pengeluaran daerah Kabupaten Sigi pada Tahun 2017 juga 

mengalami penurunan yaitu dari 1,084 triliun rupiah pada Tahun 2016 menjadi 

1,213 triliun rupiah pada Tahun 2017. Kenaikan realisasi belanja terjadi baik tak 

langsung, tetapi penurunan terjadi pada belanja langsung. 
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1.3. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIGI DAN 

PERUMUSAN ISU PRIORITAS 

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(DIKPLH) Kabupaten Sigi Tahun 2017 dalam rangka penilaian oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup tahun 2018 dilakukan melalui tahapan/proses : 

 Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2018 berdasarkan Keputusan 

Bupati Sigi Nomor: 660-376 Tahun 2018 tanggal 19 September 2018. Tim 

Penyusun beranggotakan 19 (sembilan belas) orang diantaranya Bupati Sigi 

sebagai Pengarah dan anggota terdiri dari 4 (empat) orang dari OPD terkait 

dan 13 (tiga belas) dari  Dinas Lingkungan Hidup, 1 (satu) orang akademisi 

dari Universitas Tadulako  dan 1 orang penggiat lingkungan hidup dari LSM. 

 Pengumpulan data primer berupa analisa laboratorium untuk kualitas air 

sungai, kualitas air danau, kualitas air sumur, kualitas hujan, kualitas udara 

ambient, dan kualitas air limbah kegiatan ekonomi  yang dilakukan selama 

tahun 2018; 

 Pengumpulan data sekunder dari stakesholder terkait tersebut dilakukan lebih 

awal yaitu pada bulan Maret  2019; 

 Konsultasi Publik Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup melalui 

penyaringan isu lingkungan yang berkembang dan dominan terjadi di 

masyarakat yang akan dituangkan dalam Dokumen Informasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2018;  

 Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Tahun 2018 oleh TIM POKJA 

melalui Konsultasi Publik dengan semua pihak terkait dan  ditetapkan melalui 

surat pernyataan dan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Sigi. 

 Pengintegrasian isu prioritas lingkungan hidup kedalam analisis Pressure, 

state dan response berdasarkan isu lingkungan tataguna lahan, kualitas air, 

kualitas udara, resiko bencana dan perkotaan, memuat inisiatif yang 

dilakukan oleh kepala daerahKabupaten Sigi dalam upaya meningkatkan 

kualitas lingkungan hidup dan meminimalisir isu prioritas lingkungan dalam 

bentuk tindak lanjut program kegiatan dan kebijakan yang akan dimuat dalam 
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Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kabupaten SigiTahun 2018; 

 Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Sigi Tahun 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi; 

 Perumusan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Sigi melalui 

konsultasi publik terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Sigi dan 

penyaringan isu dari peserta konsultasi publik Dokumen Informasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2018. Peserta 

konsultsai publik terdiri seluruh tim teknis pengumpul data dan penyusun, 

unsur keterwakilan dari akademisi, pemerintahan, tokoh masyarakat, dan 

lembaga penggiat lingkungan yang ada di Kabupaten Sigi. Adapun kriteria 

yang dapat dijadikan isu prioritas adalah : kerusakan sumber daya alam; 

kerusakan keanekaragaman hayati; pencemaran atau kerusakan lingkungan 

hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, 

budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan mendapat perhatian publik yang 

luas dan perlu ditangani segera. 

Berdasarkan proses penjaringan isu prioritas lingkungan hidup daerah 

Kabupaten Sigi yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan 

pemangku kepentingan di daerah melalui konsultasi publik, maka untuk tahun 

2018 isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Sigi ditetapkan sebanyak 3 

(tiga) isu, yaitu: 

1) Potensi Kerawanan Bencana 

2) Alih fungsi lahan dan Lahan Kritis 

5) Pengelolaan sampah 

Isu prioritas lingkungan hidup tersebut akan ditetapkan oleh Gubernur 

Kabupaten Sigi dan akan menjadi prioritas penanganan dalam program dan 

kegiatan Pemerintah Kabupaten Sigi kedepannya. Secara rinci proses perumusan. 
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1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.4.1 Maksud 

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Sigi Tahun 2018 mempunyai maksud adalah sebagai berikut:  

a. Merumuskan isu prioritas, status kualitas lingkungan hidup dan 

kecenderungan perubahan yang terjadi terhadap kondisi lingkungan di 

Kabupaten Sigi; 

b. Merumuskan sumber dan bentuk tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup 

serta kecenderungan sumber dan tekanan; 

c. Merumuskan bentuk upaya pengelolaan lingkungan serta peningkatan upaya 

yang dilakukan guna perbaikan lingkungan hidup dan pengurangan beban 

tekanan dari sumber pencemaran/kerusakan lingkungan; 

d. Menganalisis kebijakan dan merumuskan rekomendasi kebijakan daerah guna 

agenda pengelolaan lingkungan hidup kedepannya; 

 

1.4.2 Tujuan 

Tujuan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2018 ini adalah: 

a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman staksholder terhadap 

kecenderungan dan kondisi lingkungan hidup; 

b. Menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan hidup saat ini, 

prospeknya di masa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi 

publik, pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta pengambil keputusan; 

c. Menyediakan data dasar bagi pengambilan kebijakan pada semua tingkat 

untuk memperbaiki kualitas lingkungan; 

d. Memberikan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam melakukan 

pengelolaan lingkungan hidup didaerahnya; 

e. Melaporkan keefektifan kebijakan dan program yang dirancang untuk 

menjawab perubahan lingkungan hidup, termasuk kemajuan dalam mencapai 

standar dan target lingkungan hidup; 



 
BUKU II: LAPORAN UTAMA INFORMASI KINERJA 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   
KABUPATEN SIGI TAHUN 2018     

  
 

Pendahuluan 
 

I-11 

 

f. Sarana evaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

dilakukan oleh pengambil kebijakan di daerah. 

 

1.5. RUANG LINGKUP PENULISAN 

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Sigi Tahun 2018 ini meliputi pengumpulan dan pengolahan data, 

analisis data, dokumentasi kebijakan, perumusan isu prioritas lingkungan daerah 

dan penyajian informasi dengan model P-S-R (Pressure-State-Response), serta 

inovasi daerah yang dikembangkan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun 

ruang lingkup dokumen ini meliputi : 

1. Status lingkungan hidup yang berdasarkan media air, udara, lahan, dan 

keanekaragaman hayati; 

2. Beban pencemaran dan laju/tingkat kerusakan serta indeks kualitas 

lingkungan meliputi indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks 

tutupan lahan; 

3. Kelembagaan, kebijakan, program, dan kegiatan serta inovasi daerah dalam 

pengelolaan lingkungan hidup; 

4. Data pendukung (demografi sosial ekonomi dan pendapatan domestik bruto); 

5. Data terkait potensi resiko bencana dan informasi bencana alam; 

6. Dokumentasi kebijakan daerah berupa beberapa kebijakan yang dilakukan 

oleh daerah baik secara kelembagaan, anggaran, program dan kegiatan terkait 

pngelolaan lingkungan hidup di daerah; 

7. Hasil perumusan isu prioritas daerah melalui konsultasi publik dengan 

kriteria isu prioritas berupa (a) kerusakan sumber daya alam; kerusakan 

keanekaragaman hayati; (b) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup 

yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, 

budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan (c) mendapat perhatian publik 

yang luas dan perlu ditangani segera; 

8. Analisis Pressure, State, dan Response (P-S-R) isu lingkungan hidup di 

Kabupaten Dharmasraya yang meliputi : 

a. Tataguna lahan, tataguna lahan berikut tutupan lahannya, tataguna lahan 

berikut perubahannya seperti luas penggunaan lahan berdasarkan tata 
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ruang wilayah, luas wilayah yang digunakan untuk usaha pemanfaatan 

hutan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya, data 

yang berkaitan dengan perizinan penggunaan atau pemanfaatan lahan 

sesuai dengan skala ekonominya (besar, menengah, dan kecil) termasuk 

status perizinannya (nama lengkap pemegang izin, luasan dan lokasi 

perizinannya), data berbentuk spasial (peta) untuk mendukung. Analisis 

pressure, state dan response juga didukung dengan data berkala (time 

series). Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Response telah 

dilakukan oleh daerah dengan didukung oleh data. Dan data-data lain yang 

dapat digunakan untuk mendukung analisis PSR. 

b. Kualitas air, data meliputi kualitas air sungai, air danau/embung, dan air 

tanah. Response mendorong penaatan kegiatan dan/atau usaha dalam 

melakukan pengelolaan lingkungan melalui pengawasan dan penegakan 

hukum. Data kualitas dan kuantitas air DAS, jumlah penduduk yang 

tergantung dengan DAS, jumlah industri dan non industri pencemar 

(sumber pencemar) serta instalasi pengelolaan limbahnya, penggunaan air 

tanah, pipanisasi dan layanan air bersih, perizinan dan status kawasan 

pemanfaatan air, sungai, limbah domestik, irigasi, bahan pencemar dan 

data tambahan yang menunjang analisis. 

c. Kualitas udara, kualitas udara meliputi status mutu udara ambien, Indeks 

Standar Pencemaran Udara (ISPU), kebakaran hutan dan lahan, ISPA, 

sumber pencemar (bergerak dan tidak bergerak), konsumsi BBM, bahan 

pencemar. Response berupa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah untuk mengatasi persoalan tersebut dalam bentuk kebijakan dan 

program. 

d. Resiko bencana, berupa informasi rawan bencana atau kekhususan sumber 

daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam (seperti gempa 

tektonik, gempa runtuhan, banjir, longsor), bencana non alam (epidemi, 

dan wabah penyakit), dan bencana sosial (seperti konflik sosial). Pressure 

berupa persoalan yang memicu terjadi bencana misalnya perubahan 

penggunaan lahan (land use), penyempitan badan sungai, kondisi drainase 

atau data lainnya yang menunjang. 
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e. Response adaah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari 

peraturan dan program tersebut. Informasi peta rawan lingkungan 

diperlukan untuk analisis dan data tambahan yang menunjang analisis. 

f. Perkotaan, perkembangan kota berupa perkembangan penduduk maupun 

kegiatan masyarakat perkotaan kecenderungannya menimbulkan persoalan 

yang menyangkut persoalan lingkungan (fasilitas, sistem dan area). 

Kemunduran lingkungan perkotaan yang indikasinya dilihat dari aspek 

fisik (pencemaran air, udara, kerusakan lahan, dan timbulan sampah) dan 

aspek sosial ekonomi (dampak dari manusia yang membuat kehidupan 

kurang nyaman). Data aspek fisik dan aspek sosial ekonomi yang 

merupakan kondisi eksis yang mutlak dituangkan dalam analisis. Pressure 

dalam perkotaan yang didukung dengan data, dan response-nya berupa 

kebijakan dan program yang dikembangkan. 

9. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa inisiatif-

inisiatif yang dilakukan oleh Bupati dalam upaya meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup. Inisiatif dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas 

lembaga daerah, peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring 

kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik) dan inisiatif 

yang dikembangkan oleh masyarakat. Inisiatif meliputi kegiatan atau program 

yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, 

perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan. 
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Salah satu tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Dokumen Informasi 

Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) adalah menetapkan 

isu prioritas lingkungan hidup daerah yang prosesnya dilakukan secara partisifatif 

dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Isu prioritas lingkungan 

hidup adalah isu-isu utama lingkungan hidup yang menjadi prioritas dalam upaya 

perbaikan kualitas lingkungan hidup di daerah. Pada bab ini dibahas 

tahapanproses penetapan isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Sigi, 

meliputi: 

 

2.1 Proses Penyaringan Isu Lingkungan Hidup Daerah Secara Internal 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi 

Tahap awal yang dilakukan dalam penyaringan isu lingkungan hidup daerah 

Kabupaten Sigi adalah melakukan rapat internal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 

2019 dalam rangka penyaringan informasi isu lingkungan secara internal Dinas 

Lingkungan Hidup Daerah  Kabupaten Sigi dengan melibatkan Pejabat Eselon III 

(Sekretaris dan Kepala Bidang) dan Pejabat Eselon IV (Kepala Seksi dan Kepala 

Subbagian) serta Staf  fungsional teknis. Penjaringan isu didasari atas hasil 

pembinaan, pemantauan dan pengawasan yang dilakukan ke Instansi Lingkungan 

Hidup kabupaten/kota dan sumber pencemaran (pelaku usaha) yang ada di 

wilayah Kabupaten Sigi serta berdasarkan evaluasi laporan hasil pelaksanaan 

kegiatan dari pelaku usaha. 

Berdasarkan hasil penjaringan secara internal Dinas Lingkungan Hidup 

Daerah Kabupaten Sigi terhadap isu lingkungan hidup daerah, beberapa informasi 

isu lingkungan yang mengemukan yaitu :  

1) Terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor terutama dimusim 

penghujan di beberapa daerah kabupaten di Kabupaten Sigi. 
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2) Pemanfaatan sumberdaya alam sektor pertanian dan perkebunan. Banyaknya 

perkebunan rakyat di wilayah Kabupaten Sigi sangat berkontribusi terhadap 

permasalahan lingkungan baik sosial maupun ekologi disamping berdampak 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Sigi.  

3) Alih Fungsi Kawasan Hutan dan Lahan. Alih fungsi kawasan hutan menjadi 

lahan perkebunan kelapa sawit dan usaha pertambangan tentu menimbulkan 

persoalan lingkungan yang kompleks dan jangka panjang karena adanya 

pembukaan kawasan hutan menjadi perkebunan tentunya sebagai pemicu 

timbulnya lahan-lahan kritis.. Disamping itu, alih fungsi lahan pertanian 

produktif menjadi lahan perkebunan dan atau perumahan akibat pertumbuhan 

penduduk tentu akan berdampak terhadap lahan ketersediaan dan kemandirian 

pangan di daerah. 

4) Permasalahan pengelolaan sampah yang belum tertangani dengan baik di 

hampir seluruh di Kabupaten Sigi. Kurangnya regulasi persampahan di 

daerah, lemahnya dukungan kebijakan kepala daerah terhadap penanganan 

sampah, budaya bersih masyarakat yang masih rendah, dan sarana prasarana 

pengelolaan sampah yang terbatas serta lemahnya penegakan hukum dalam 

penanganan sampah menjadi faktor penyebab permasalahan sampah di daerah. 

5) Tata Ruang. Tata ruang menjadi kunci pemanfaatan, pengelolaan dan 

perlindungan terhadap ruang. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang yang tidak 

konsisten sesuai dengan peruntukannya akan menyebabkan permasalahan 

lingkungan yang sangat kompleks di daerah dengan adanya tumpang tindih 

kepentingan terhadap ruang.  

6) Daya dukung air permukaan. Kebutuhan air bersih merupakan hal penting 

dalam kehidupan manusia. Namun  demikian, air bersih yang bersumber dari 

air permukaan telah mengalami penurunan daya dukung di Kabupaten Sigi 

akibat aktifitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan seperti  

pembukaan perkebunan atau peladangan berpindah serta pemanfaatan ruang 

yang tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsi ruang dan laju pertumbuhan 

penduduk. 
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2.2 Proses Penyaringan Isu Lingkungan Hidup Daerah Secara Partisifatif 

Melibatkan Pemangku Kepentingan 

Setelah dilakukan rapat internal penyaringan isu-isu lingkungan hidup 

daerah lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, selanjutnya dilakukan 

tahapan penyaringan isu lingkungan hidup daerah secara partisifatif melibatkan 

pemangku kepentingan yang ada di Wilayah Kabupaten Sigi melalui pelaksanaan 

konsultasi publik. Proses pelaksanaan kegiatan konsultasi publik dalam rangka 

penjaringan dan penetapan isu prioritas lingkungan hidup daerah di Kabupaten 

Sigidilaksanakan melalui beberapa tahapan: 

1. Tahap Persiapan Konsultasi Publik 

Pelaksanaan kegiatan konsultasi publik dapat berjalan lancar apabila 

didukung dengan persiapan yang terencana. Tahap persiapan konsultasi 

publik dalam rangka penjaringan dan penetapan isu prioritas lingkungan 

hidup daerah Kabupaten Sigi telah disusun yaitu mulai dari persiapan SK Tim 

penyusun dokumen IKPLHD, persiapan surat dan daftar undangan, persiapan 

bahan presentasi, persiapan form skoring isu lingkungan, daftar hadir peserta, 

ketersediaan data dari OPD terkait, konsumsi dan peralatan pendukung rapat 

konsultasi publik. Satu hari sebelum pelaksanaan konsultasi publik, dilakukan 

rapat evaluasi persiapan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan 

sehingga kegiatan diharapkan dapat berjalan dengan lancar 

2. Tahap Pelaksanaan Konsultasi Publik 

Pelaksanaan konsultasi publik dalam rangka penjaringan isu-isu prioritas 

lingkungan hidup daerah dilakukan secara partidifatif dengan melibatkan 

pemangku kepentingan yang ada di daerah Kabupaten Sigi. Peserta yang 

terlibat dalam konsultasi publik yaitu melibatkan Organisasi Perangkat 

Daerah terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat sebagaimana 

yang tercantum  dalam surat undangan, SK Tim Penyusun dan daftar hadir 

terlampir. Peserta yang  hadir  dalam konsultasi publik yang dilaksanakan 

pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, antara lain: 

1) Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi 

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi 

3) Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Sigi 
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4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi 

5) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi 

6) Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi 

7) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sigi 

8) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi 

9) Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerahy Kabupaten Sigi 

10) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 

11) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi Provinsi Sulawesi Tengah 

12) Dr. Isrun, SP., MP (unsur akademisi Universitas Tadulako Palu)  

13) Lembaga Swadaya Masyarakat Karsa 

14) Camat Kinovaro 

15) Camat Dolo 

16) Camat Sigi Biromaru 

17) Camat Marawola 

18) Pejabat Eselon III dan  IV Lingkup Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Sigi 

Pelaksanaan konsultasi publik dipimpin/dipandu oleh Kepala Bidang 

Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi selaku Ketua Tim Penyusun Dokumen 

IKPLHD Kabupaten Sigi tahun 2018 sesuai Keputusan Bupati Sigi Nomor: 660-

376 Tahun 2018 tanggal 19 September 2018. Tahapan proses penjaringan isu-isu 

prioritas yang dilaksanakan selama konsultasi pubik, adalah: 

1) Tahap penjaringan isu lingkungan hidup dari peserta (Brainstorming). 

Sebelum dilakukan penjaringan informasi isu-isu lingkungan hidup daerah 

yang berkembangan beberapa tahun terakhir di Kabupaten Sigi dari para 

peserta, terlebih dahulu dipaparkan tahapan penyusunan dokumen IKPLHD, 

proses penjaringan isu lingkungan hidup, dan hasil penjaringan isu 

lingkungan hidup yang dilakukan internal di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Sigi. Hal ini dimaksudkan agar peserta konsultasi publik 

mendapatkan gambaran dan informasi awal mengenai  tahapan penyusunan 

dokumen IKPLHD dan informasi isu lingkungan yang berkembang selama 

ini. Setelah presentasi disampaikan oleh Ketua tim penyusun dokumen 

IKPLHD, selanjutnya dilakukan penjaringan isu-isu lingkungan hidup kepada 
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peserta konsultasi publik. Peserta diminta untuk menyampaikan 

pendapatnya/informasi isu-isu lingkungan hidup daerah yang berkembang di 

Kabupaten Sigi beberapa tahun terakhir. Penyampaian dimulai dari unsur 

perangkat daerah terkait Kabupaten Sigi, unsur Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Sigi, dan unsur Perguruan Tinggi Universitas Tadulako Palu 

selaku tenaga ahli/konsultan lingkungan yang diwakili Dr. Isrun Baso, SP. 

MP. serta dari unsur DLH Kabupaten Sigi Bapak Dwi Darma Yudha, 

SP.,M.Si Penyampaian isu-isu lingkungan hidup daerah dari peserta 

konsultasi publik berlangsung kurang lebih satu jam sebelum dilanjutkan ke 

tahap pengelompokan dan pengerucutan isu lingkungan hidup. Kegiatan 

penjaringan isu disajikan pada Gambar 2.1. 

 

 
 

 

Gambar 2.1.  

Penyampaian Informasi Isu Lingkungan Hidup dari Peserta saat 

Brainstorming 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, 2019 

 

2) Tahap pengelompokan dan pengerucutan isu lingkungan hidup (Grouping) 

Setelah penyampaian informasi/pendapat dari peserta mengenai isu-isu 

lingkungan hidup daerah, dilanjutkan dengan proses pengelompokan dan 
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pengerucutan isu lingkungan hidup yang telah disampaikan peserta menjadi 

isu lingkungan utama. Pada tahap ini, dibuka diskusi mengenai pemilihan isu 

krusial dari isu-isu yang telah disampaikan dengan mempertimbangkan 

tekanan atau penyebab terjadinya masalah lingkungan, kondisi lingkungan 

saat ini, dan upaya peningkatan kualitas lingkungan. Dari hasil penyampaian 

isu-isu lingkungan hidup  pada tahap brainstorming dan diskusi, peserta 

diminta untuk menuliskan 1 (satu) isu lingkungan hidup yang krusial di kertas 

karton segiempat yang telah disiapkan kemudian dikumpulkan untuk 

dikelompokan dan dicatat sebagai isu lingkungan hidup utama. Berdasarkan 

hasil pengelompokan dan pengerucutan isu-isu lingkungan yang telah 

disampaikan peserta didapat 5 isu lingkungan hidup utama, yaitu: 

1. Potensi Kerawanan Bencana 

2. Lahan Kritis dan Alih fungsi lahan 

3. Pengelolaan Sampah 

4. Pencemaran Air Sungai dan Danau 

5. Pencemaran Udara 

3) Tahap pemberian nilai isu lingkungan hidup utama (Skoring) 

Pada tahap ini, seluruh peserta diminta untuk memberikan penilaian terhadap 

isu lingkungan hidup utama yang ada sebanyak 12 isu lingkungan yang 

diperoleh dari hasil pengelompokan dan pengerucutan dengan mengisi form 

penilaian yang telah disiapkan berdasarkan tiga kriteria: 1). Kerusakan 

sumberdaya alam, kerusakan keanekaragaman hayati; 2). Pencemaran atau 

kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap 

sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; 3). Mendapat 

perhatian publik luas dan perlu ditangani segera (urgen). Form penilaian yang 

telah diisi peserta kemudian dikumpulkan dari peserta dan dilakukan 

perhitungan untuk mendapatkan urutan penilaian tertinggi sampai terendah 

dari isu lingkungan hidup utama. Hasil perhitungan dan kegiatan penilaian isu 

lingkungan (skoring) disajikan pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. 

Pengisian Form Penilaian (Skoring) Isu Lingkungan  dari Peserta 

           Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, 2019 

 

Tabel 2.1.  

Hasil Perhitungan Skoring Isu Utama Lingkungan Hidup 

Peringkat Isu Utama Total Skoring 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Potensi Kerawanan Bencana 

Lahan Kritis dan Alih fungsi lahan 

Pengelolaan Sampah 

Pencemaran Air Sungai dan Danau 

Pencemaran Udara 

 

378 

372 

368 

360 

356 

 

Sumber:  Hasil perhitungan form penilaian penjaringan isu lingkungan hidup 

dari proses konsultasi publik yang dilaksanakan Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Sigi, 2019. 
 

 Berdasarkan hasil perhitungan dari form penilaian skoring  yang diisi 

peserta sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 di atas, diperoleh 3 (tiga) isu 
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utama lingkungan hidup daerah Kabupaten Sigi yang mendapatkan nilai 

tertinggi yaitu: 

1) Potensi Kerawanan Bencana 

2) Alih fungsi lahan dan Lahan Kritis 

3) Pengelolaan sampah 

 

2.3 Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah 

Berdasarkan proses penjaringan isu prioritas lingkungan hidup daerah 

Kabupaten Sigi yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan 

pemangku kepentingan di daerah melalui konsultasi publik, maka untuk tahun 

2018 isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Sigi ditetapkan sebanyak 3 

(tiga) isu, yaitu: 

1) Potensi Kerawanan Bencana 

2) Alih fungsi lahan dan Lahan Kritis 

3) Pengelolaan sampah 

Tahap akhir setelah penetapan isu prioritas lingkungan hidup daerah 

Kabupaten Sigi adalah menyampaikan isu prioritas lingkungan hidup daerah hasil 

penjaringan melalui konsultasi publik kepada Bupati Kabupaten Sigi. Kelima isu 

prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Sigi ditetapkan dengan Surat 

Pernyataan Bupti yang memuat kelima isu prioritas lingkungan hidup daerah dan 

telah didasarkan pada proses yang partisipatif dengan melibatkan para pemangku 

kepentingan di Kabupaten Sigi. 

 

 



[DOCUMENT TITLE] 
BUKU II: LAPORAN UTAMA INFORMASI 

KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN SIGI TAHUN 2019      

  
 

Analisis Pressure, State, dan Response Isu Lingkungan Hidup Daerah 
 

III-1 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. TATAGUNA  LAHAN 
 

Tataguna lahan merupakan salah satu faktor penentu utama dalam 

pengelolaan Lingkungan hidup. Keseimbangan antara berbagai kawasan 

merupakan kunci dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Pengertian lahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 

adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha 

danatau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. Hamparan ekosistem 

daratan tersebut berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan 

kesejahteraan hidup manusia. Sedangkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem 

berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi 

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya 

tidak dapat dipisahkan. 

Analisa yang digunakan untuk menguraikan permasalahan tataguna lahan 

dikelompokkan pada tekanan/pressure, status/statueand upaya/respons (P-S-R). 

Untuk tekanan terkait tataguna lahan diantaranya : 

1. Luas wilayah menurut penggunaan lahan utama; 

2. Luas perubahan penggunaan lahan; 

3. Jenis pemanfaatan lahan; 

4. Luas areal dan produksi pertambangan menurut jenis bahan galian 

Sedangkan terkait status tataguna lahan digambarkan pada uraian terkait 

diantaranya : 

1. Luas kawasan lindung berdasarkan RTRW; 

2. Luas hutan berdasarkan fungsi dan status; 

3. Luas lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan; 
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4. Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air 

5. Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering; 

6. Evaluasi kerusakan tanah di lahan basah 

 

Terkait upaya atau respon yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sigi 

terkait pengendalian perusakan lingkungan hidup tersebut digambarkan melalui 

upaya pencegahan kerusakan lingkungan, upaya penanggulangan kerusakan 

lingkungan, dan upaya pemulihan kerusakan lingkungan yang diantaranya berupa 

upaya realisasi penghijauan dan reboisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Sigi. Pendekatan analisis P-S-R yang dilakukan dengan menggambarkan uraian 

sebagai berikut : 

1. Gambaran umum kondisi dan kedalaman (magnitudo); 

2. Perbandingan antar waktu, antar lokasi, dan perbandingan terhadap baku 

mutu; 

3. Analisa statistik sederhana. 

 

3.1.1. TEKANAN TERHADAP TATAGUNA LAHAN 

 

Tekanan (pressure) yang menjadi penyebab berubahnya kondisi 

tatagunalahan di Kabupaten Sigi sebagian besar disebabkan oleh perubahan 

lahandari tutupan alaminya menjadi penggunaan budi daya bahkan menjadi lahan 

kritis diantaranya: 

 

a. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama; 

 

Penggunaan lahan di Kabupaten Sigi digunakan pada sektor nonpertanian, 

sawah, lahan kering, perkebunan, hutan dan badan air secara total seluas 

519.669,849 Ha. Luasan penggunaan lahan berturut turut adalah hutan 

397.398,844 Ha, lahan kering 65.799,667 Ha, Perkebunan 16.840,546 Ha, Sawah 

31.311,074 Ha, Lahan non Pertanian 2.818,792 Ha dan badan air seluas 5.500,926 

Ha. Berdasarkan persentase luasan penggunaan lahan tertinggi yakni kehutanan 

76,47% dan lahan kering sebesar 12,66% dari keseluruhan luas wilayah 

Kabupaten Sigi dan  penggunaan lahan terendah adalah  Non Pertanian yakni 

mencapai 0,54%. Kondisi luas penggunaan lahan utama Kabupaten Sigi disajikan 

pada Gambar 3.1 
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Tabel 3.1 

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama di Kabupaten Sigi 

Tahun 2016 

 

 
Sumber  :  BAPPEDA Kabupaten Sigi, diolah kembali 

2.818.79 31.311.07 65.799.67 

16.840.55 

397.398.84 

5.500.93 

Non Pertanian Sawah Lahan Kering Perkebunan Hutan Badan Air

Non 

Pertanian
Sawah

Lahan 

Kering
Perkebunan Hutan Badan Air Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Pipikoro 92.428            360.474           10.380.390      860.598           87.703.787        243.650          99.641.327        

2 Kulawi Selatan 73.833            1.812.191        4.918.626        710.805           34.550.341        145.730          42.211.526        

3 Kulawi 164.192          407.339           11.177.909      1.103.629        100.944.879      326.304          114.124.252      

4 Lindu 50.038            4.240.151        1.519.643        139.117           48.288.395        3.526.430        57.763.774        

5 Nokilalaki 152.890          1.939.734        29.931             600.487           4.549.017          124.254          7.396.313          

6 Palolo 389.416          4.789.200        1.377.501        6.525.412        51.286.075        169.043          64.536.647        

7 Gumbasa 153.517          2.687.841        793.773           543.897           12.690.886        179.899          17.049.813        

8 Dolo Selatan 134.231          2.229.766        3.899.553        2.740.649        31.256.987        66.347            40.327.533        

9 Dolo Barat 188.707          2.126.388        3.250.746        786.134           5.856.237          76.685            12.284.897        

10 Tanambulava 103.620          1.722.783        4.979.121        698.317           2.496.389          55.126            10.055.356        

11 Dolo 291.997          2.280.454        49.111             771.884           -                       197.930          3.591.376          

12 Sigi Biromaru 629.204          5.160.958        4.575.288        574.702           13.408.267        256.673          24.605.092        

13 Marawola 303.089          1.076.062        1.784.057        483.801           -                       88.354            3.735.363          

14 Marawola Barat 924                686                 12.188.123      249.803           3.183.334          8.669              15.631.539        

15 Kinovaro 90.706            477.047           4.875.895        51.311             1.184.250          35.832            6.715.041          

 2.818.792,00  31.311.074,00  65.799.667,00  16.840.546,00  397.398.844,00  5.500.926,00  519.669.849,00 Total

No. Kecamatan

Luas Lahan (Ha)

Gambar  3.1 

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama di Kabupaten Sigi 

Tahun 2016 

Sumber: Olahan Tabel-2. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Sigi, 2018. 
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Dari sisi tutupan lahan dimana definisinya adalah kondisi lahan yang masih 

memiliki tutupan baik perkebunan maupun hutan pada kawasan hutan maupun 

diluar kawasan hutan, gambaran informasi ini diambil dari interpretasi Citra 

Landsat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sigi Tahun 2018. Berdasarkan olahan 

data oleh tersebut, tutupan lahan pada kawasan hutan pada tahun 2016  seluas 

397.398,844 Ha mengalami penurunan pada tahun 2018  menjadi  368.043,47  Ha 

hal ini menunjukkan bahawa kawasan hutan saat ini telah beralih fungsi menjadi 

perkebunan. 

Di bidang Perkebunan dan pertanian mengalami peningkatan dari tahun 

2015 seluas 16.840.546 Ha menjadi 197.096,45 Ha hal ini menunjukka alih fungsi 

lahan yang siginifikan. Sedangkan untuk luasan lahan pertanian sawah meningkat 

dari 31.311.074 Ha tahun 2015 menjadi 199.366 Ha pada tahun 2017.  

Peningkatan luasan areal perkebunan yang cukup tajam karena adanya pembukaan 

lahan perkebunan dan juga lahan pertanian masyarakat. Demikian halnya 

perluasan lahan persawahan karena pada tahun 2017 terjadi percetakan sawah 

baru di beberapa lokasi di Kabupaten Sigi. 

b. Luas Perubahan Penggunaan Lahan; 

Pada Tabel 3.1 Lampiran T.13 Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2016, yang menggabungkan data dari 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi melalui Statistik Dalam Angka, 2018 dan 

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Palu-

Poso, 2018 diperoleh gambaran perubahan penggunaan lahan sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.2 

Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Sigi 

2.924.69 20.285.52 
52.657.72 

71.175.43 

368.043.47 

4.583.02 

Non Pertanian Sawah Lahan Kering

Perkebunan Hutan Badan Air
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Jika dilihat tren perubahannya untuk lahan perkebunan dari tahun 2016 ke 

tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup siginifikan disusul pertanian 

lahan kering dan semak belukar. Tetapi sebaliknya lahan hutan mengalami 

penurunan selanjutnya penggunaan lahah lainnya mengalami peningkatan dan 

penurunan relatif kecil. 

 

 

Gambar 3.3.  

Tren Perubahan Penggunaan Lahan Utama 

 

Luasan lahan hutan cenderung mengalami penurunan disebabkan oleh alih 

fungsi lahan diantaranya menjadi perkebunandan juga peruntukan lain. 

c. Jenis Pemanfaatan Lahan; 

Gambaran tentang pemanfaatan lahan akan diuraikan disini adalah 

pemanfaatan lahan skala usaha (Tabel 14 Lampiran Dokumen Informasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2018). Data yang berhasil 

dihimpun hanya data yang berasal dari Izin Pertambangan dan Izin Perkebunan 

skala usaha dan/atau kegiatan. Berikut ini gambaran pemanfaatan lahan 

berdasarkan Tabel 14 Lampiran Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan  

Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2018. 
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Tabel 3.2  

Jenis Pemanfaatan Lahan diKabupaten Sigi 

No. 
Jenis Pemanfatan 

Lahan 
Jumlah Skala Usaha Luas (ha) Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Tambang - Besar    

5 Menengah 
48,35 

 - Kecil 
 

  

- Rakyat 
 

 2 Perkebunan - Besar - 

 - Menengah 
 

 - Kecil  -   

 
Rakyat 71.175,432   

3 Pertanian 

 

Besar  -   

Menengah  -   

Kecil  -   

Rakyat 20.285,52   

4 Pemanfaatan Hutan - Besar -   

- Menengah 665   

- Kecil 
 

  

- Rakyat -   

 

Untuk pertambangan sampai dengan saat ini terdapat 5IUP. Sedangkan 

untuk perkebunan pada Kabupaten Sigi terdapat. Penggunaan lahan untuk 

perkebunan hingga tahun 2018 mencapai sekitar 71.175,432 ha yang mencakup 

rakyat. Sedangkan untuk pemnafaatan hasil hutan yakni getah pinus 180 Ha, 

damar 125 Ha dan rotan seluas 360 Ha. 

d. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Bahan Galian 

Untuk kegiatan pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Kabupaten Sigi dilakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerah disebabkan 

TUPOKSI Pertambangan berdasarkan Undang-Undang 24 Tahun 2014 tidak lagi 

menjadi TUPOKSI kabupaten/kota sehingga dilakukan rasionalisasi OPD. Untuk 

itu data Luas Areal dan Produksi Pertambangan Bahan Galian berdasarkan data 

pada Dokumen Lingkungan Kegiatan dan Data pada Laporan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Kegiatan dan/atau Usaha disajikan pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 

Luas Areal dan Produksi Pertambangan Bahan Galian 

No Jenis Bahan 

Galian 

Nama 

Perusahaan 

Luas Ijin 

Usaha 

Penambangan 

(Ha) 

Luas Areal 

(Ha) 

Produksi 

(Ton / 

Tahun) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Kerikil 

Berpasir 

Alami (Sirtu) 

PT. Perkasa 

Mandiri 

Karyatama 

 10.2  

2 Batuan PT. Fajar 

Raya Usaha 

Nusa 

 12.2  

3 Batuan PT. Bintang 

Srikandi 

Mandiri 

 8  

4 Batuan CV. Kilat 

Balane 

 10.95  

 

 Peta penggunaan lahan pada Gambar 3.4. di Kabupaten Sigi.    

 

Gambar  3.4.  

Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sigi 2018 
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3.1.2. KONDISI/STATUS TATAGUNA LAHAN 

 

Terkait kondisi/status tataguna lahan pada Kabupaten Sigi digambarkan 

pada uraian terkait diantaranya: 

 Luas kawasan lindung berdasarkan RTRW; 

 Luas hutan berdasarkan fungsi dan status; 

 Luas lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan; 

 Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air; 

 Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering; 

 Evaluasi kerusakan tanah di lahan basah. 

 

Dari kondisi-kondisi tersebut diatas dapat terlihat gambaran kualitas 

tataguna lahan dan kualitas kerusakan lahan pada Kabupaten Sigi sebagai berikut. 

a. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2010-2030 kawasan 

lindung pada Kabupaten Sigi terdiri atas, kawasan yang memberikan perlindungan 

terhadap kawasan bawahannya, kasawan hutan lindung, kawasan suaka alam, 

taman nasional, dan taman hutan raya mencapai 363.671,44Ha, dengan luas 

wilayah Kabupaten Sigi mencapai 5.196,02 Ha. Dari gambaran tersebut bahwa 

persentase luasan kawasan lindung mencapai 3,42% dari luas wilayah Kabupaten 

Sigi. 

Kawasan lindung ini terdiri dari: 

a. Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari kawasan 

hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air; 

b. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari sempadan pantai, sempadan 

sungai, kawasan sekitar danau dan ruang terbuka hijau; 

c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri dari kawasan 

suaka ala, kawasan suaka laut, kawasan suaka margasatwa dan suaka 

margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan, 

taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam 

dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; 
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d. Kawasan rawan bencana terdiri dari kawasan rawan tanah longsor, kawasan 

rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir. 

e. Kawasan lindung geologi terdiri dari kawasan cagar alam geologi, kawasan 

rawan bencana alam geologi, kawasan yang memberikan perlindungan 

terhadap air tanah; 

f. Kawasan lindung lainnya seperti ramsar, taman buru, kawasan perlindungan 

plasma nutfah dan lain sebagainya. 

 

Berikut ini gambaran pembagian kawasan lindung Kabupaten Sigi 2010-

2030 sebagai berikut. 

 

Gambar 3.5. 

Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya  

di Kabupaten Sigi Tahun 2018 

Data diolah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Sigi, 2017 

 

Diluar dari kawasan lindung tersebut adalah kawasan suaka alam mencapai 

110.854 Ha, dan sisanya adalah hutan produksi yang terdiri dari hutan produksi 

terbatas, hutan produksi, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Gambaran 

kawasan hutan tersebut akan diuraikan pada sub bab Luas Hutan Berdasarkan 

Fungsi dan Status. 

 

 

136.910.91

1.109

11292.08

3115.45

Hutan Lindung

Suaka Alam

Taman Nasional

Tahura
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Tabel 3.4 

Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya 

 

 

Vegetasi
Area

Terbangun

Tanah

Terbuka

Badan

Air

(1) (3) (4) (5) (6) (7)

I.

A.

1. 136.910,91

2.  -
3.

B.

1.  -
2.

3.

4.

C.

1. 110.854     

2.

3.

4.

5.

6. 112.792,08

7. 3.114,45

8.

9.

D.

1.

2.  -

3.

E.

1.

i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil

ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam

iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi

2.

i. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi

ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi

iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

iv. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan 

v. Kawasan Rawan Tsunami  -

vi. Kawasan Rawan Abrasi

vii. Kawasan Rawan Gas Beracun

3.

i. Kawasan Imbuhan Air Tanah

ii. Sempadan Mata Air

F.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

II.

No. Nama Kaw asan

Luas

Kaw asan

(Ha)

Tutupan Lahan (Ha)

(2)

Sempadan Sungai

Kawasan Sekitar Danau atau Waduk

Ruang Terbuka Hijau

Jumlah

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar 

Kawasan Bergambut

Kawasan Resapan Air

Jumlah

Kawasan Perlindungan Setempat

Sempadan Pantai

Kawasan Lindung

Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan 

Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan Suaka Laut dan Perairan Lainnya

Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut

Cagar Alam dan Cagar Alam Laut

Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Taman Nasional dan Taman Nasional Laut

Taman Hutan Raya

Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Jumlah

Kawasan Rawan Bencana

Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan Suaka Alam

Kawasan Hutan Lindung

Cagar Biosfer

Kawasan Rawan Banjir

Jumlah

Kawasan Lindung Geologi

Kawasan Cagar Alam Geologi

Jumlah

Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Jumlah

Kawasan yang Memberikan Perlindungan 

Terhadap Air Tanah

Jumlah

Jumlah

Kawasan Lindung Lainnya

Jumlah

Jumlah Total Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya

Jumlah Total Kawasan Budidaya

Ramsar

Taman Buru

Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah

Kawasan pengungsian Satwa

Terumbu Karang

Kawasan Koridor bagi Jenis Satwa atau Biota Laut 

yang Dilindungi
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Kawasan hutan Kabupaten Sigi seluas 519.669,849 Ha dibagi atas Kawasan 

Suaka Alam (KSA), Kawasan Hutan Lindung (HL), Kawasan Hutan Produksi 

Terbatas (HPT) dan Kawasan Hutan Produksi (HP). Sedangkanberdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 21 Tahun 2011 tentang RTRW 

Kabupaten Sigi Tahun 2010 – 2030 pembagian kawasan lindung berdasarkan 

RTRW sebagaimana disebutkan diatas. 

b. Luas Hutan Kabupaten Sigi Berdasarkan Fungsi dan Status 

Dalam Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah peruntukan fungsi 

kawasan hutan akan mengacu pada regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan tersebut. Pembagian kawasan hutan Dari 388.044,89 Ha kawasan 

hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan pada Kabupaten Sigi, 

mayoritas adalah Kawasan Hutan Lindung 142.751.94 Ha, Taman Nasional 

113.963.60 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) dimana total luasannya adalah 

8.621.56 Ha, Hutan Produksi (HP), Taman Hutan Raya Tahura, Hutan Produksi 

Terbatas (HPT), Taman Wisata Weraserta Hutan Kota seluas 10 Ha. 

 

Tabel 3.5 

Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status Kabupaten Sigi 

 
Sumber : Dinas Kehutaan dan Perkebunan Kab. Sigi, diolah kembali 

 

Tetapi realitanya walaupun telah memiliki dasar hukum penetapan yang 

kuat, saat ini sebagian besar masyarakat ulayat atau adat tetap menganggap semua 

No. Fungsi Luas (Ha)

(1) (2) (3)

1 Cagar Alam  - 

2 Suaka Margasatwa

3 Taman Wisata Wera                       349,39 

4 Taman Buru  - 

5 Taman Nasional                113.963,60 

6 Taman Hutan Raya Tahura                    2.450,90 

7 Hutan Lindung                142.751,94 

8 Hutan Produksi                    3.035,50 

9 Hutan Produksi Terbatas                     116.862 

10 Hutan Produksi Konservasi                    8.621,56 

11 Hutan Kota                              10 

               388.044,89 Total Luas Hutan
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hutan adalah milik adat/ulayat sehingga sebagian besar hutan negara juga ikut 

terekploitasi oleh kegiatan ekonomi masyarakat. Permasalahan ini tidak 

sepenuhnya salah masyarakat sebab, banyak konsesi pada hutan produksi yang 

dilakukan perusahaan kayu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yakni, 

tebang pilih dan tanam kembali baru melakukan penggarapan pada wilayah 

konsesi selanjutnya. 

Kawasan hutan yang menjadi konsesi beberapa perusahaan pengolah hasil 

hutan melakukan penebangan habis komoditi kayu dan kemudian ditinggalkan 

tanpa dilakukan reboisasi kembali. Dengan infrastruktur jalan telah terbuka, hutan 

produksi yang ditinggalkan oleh perusahaan konsesi kayu dilakukan penggarapan 

oleh masyarakat menjadi lahan perkebunan kelapa sawit sebab fasilitas 

infrastruktur jalan telah tersedia. Permasalahan ini akan menimbulkan konflik 

agraria dengan pemerintah pada kemudian harinya.  

c. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan 

Lahan kritis  merupakan lahan yang saat ini tidak produktif karena 

pengelolaan dan penggunaan lahan atau tanah yang tidak atau kurang 

memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air, sehingga mengalami kerusakan, 

sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau 

diharapkan. Secara umum lahan kritis merupakan salah satu indikator adanya 

degradasi atau penurunan kualitas lingkungan sebagai dampak dari berbagai jenis 

pemanfaatan sumberdaya lahan yang kurang bijaksana.   

Lahan kritis dapat juga diartikan sebagai suatu lahan yang keadaan fisiknya 

sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai 

dengan perntukannya sebagai media produksi tanaman dan air (Menteri 

Kehutanan, 2001). Lebih lanjut dikemukakan fungsi yang dimaksud pada defenisi 

tersebut adalah fungsi produksi dan fungsi tata airnya. Fungsi produksi berkaitan 

dengan fungsi tanah sebagai sumber unsur hara bagi tumbuhan dan fungsi tata air 

berkaitan dengan fungsi tanah sebagai tempat berjangkarnya akar dan menyimpan 

air tanah. Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya lahan kritis diantaranya: 

terjadinya longsor, penebangan liar, kebakaran hutan, pemanfaatan sumber daya 

hutan yang tidak berasaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan yang belum 
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berjalan, pola pengelolaan lahan yang tidak konservatif dan pengalihan status 

lahan. 

Klasifikasi Lahan kritis dapat dibedakan menjadi 5 kelas berdasarkan 

Dokumen Standard dan Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan, 2001; 1) Tidak 

kritis,2) Potensial Kritis, 3) Agak Kritis, 4) Kritis dan 5) Sangat Kritis. 

Luasan lahan kritis Kabupaten Sigi yang berada pada luar kawasan hutan 

yakni mencapai 80.287,50 Ha yang dirinci kedalam kelas Agak Kritis seluas 

26.831,76 Ha, Kritis 1.976,42 Ha dan Sangat Kritis 1.976,42 Ha.  

 

 

Gambar 3.6. 

Luasan Lahan Kritis di Kabupaten Sigi 

 

Informasi gambaran lahan kritis diperoleh dari penelaahan menggunakan 

pencitraan oleh WWF dan penggambungan data dari Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. Sedangkan informasi penyebab lahan kritis adalah dengan 

memadukan berbagai informasi kejadian dan kondisi kegiatan yang ada diatasnya. 

Adapun beberapa informasi penyebab lahan kritis adalah sebagai berikut : 

 Perkebunan, pertanian dan pemukiman 

 Perkebunan, pertanian, pemukiman dan kebakaran lahan. 

 Pemukiman, pertanian, Perkebunan, Hutan Tanaman Industri dan kebakaran 

lahan 

 

26.831,76

51.479,32

1.976,42

AGAK KRITIS KRITIS SANGAT KRITIS
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Tabel 3.6 

Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan Kabupaten Sigi 

Kecamatan Lahan Kritis Jumlah 

Dolo Kritis 62,77 

Dolo Total   62,77 

Dolo Barat Agak kritis 488,56 

  Kritis 1547,00 

Dolo Barat Total   2035,56 

Dolo Selatan Agak kritis 708,15 

  Kritis 1658,17 

  Sangat kritis 435,53 

Dolo Selatan Total   2801,85 

Gumbasa Agak kritis 1943,09 

  Kritis 1319,06 

Gumbasa Total   3262,15 

Kinovaro Agak kritis 544,94 

  Kritis 4182,78 

  Sangat kritis 121,37 

Kinovaro Total   4849,09 

Kulawi Agak kritis 5253,89 

  Kritis 11935,78 

  Sangat kritis 32,72 

Kulawi Total   17222,40 

Kulawi Selatan Agak kritis 1880,17 

  Kritis 3745,67 

  Sangat kritis 56,50 

Kulawi Selatan Total   5682,34 

Lindu Agak kritis 68,36 

  Kritis 474,84 

Lindu Total   543,21 

Marawola Agak kritis 474,24 

  Kritis 527,42 

  Sangat kritis 4,17 

Marawola Total   1005,83 

Marawola Barat Agak kritis 578,95 

  Kritis 7693,64 

  Sangat kritis 732,64 

Marawola Barat Total   9005,22 

Nokilalaki Agak kritis 125,61 

  Kritis 674,12 

Nokilalaki Total   799,73 

Palolo Agak kritis 5082,64 

  Kritis 3112,87 

  Sangat kritis 7,40 

Palolo Total   8202,91 

Pipikoro Agak kritis 4206,50 

  Kritis 12722,29 

Pipikoro Total   16928,79 

Sigi Biromaru Agak kritis 4494,61 



[DOCUMENT TITLE] 
BUKU II: LAPORAN UTAMA INFORMASI 

KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN SIGI TAHUN 2019      

  
 

Analisis Pressure, State, dan Response Isu Lingkungan Hidup Daerah 
 

III-15 

 

Kecamatan Lahan Kritis Jumlah 

  Kritis 1663,15 

  Sangat kritis 586,09 

Sigi Biromaru Total   6743,85 

Tanambulava Agak kritis 982,05 

  Kritis 159,76 

Tanambulava Total   1141,81 

Total 80.287,50 

 

d. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air 

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009 penyebab kerusakan lahan ialah 

makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi 

danindustri yang mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi 

lahan pertanian. Secara garis besar, penyebab kerusakan lahan disebabkan oleh 2 

hal yaitu; 1) Natural hazards, dimana secara instrinsik lahan mempunyai potensi 

untuk mengalami kerusakan; 2) Manusia, dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan 

lahan yang tidak tepat (Baskoro dkk, 2010). Salah satu bentuk kerusakan lahan 

pertanian yang disebabkan oleh faktor diatas yaitu erosi. Erosi adalah proses 

berpindahnya/terangkutnya tanah atau bagian tanah dari suatu tempat ke tempat 

lain (Sinukaban, 1989). 

Menurut Arsyad (1989) kerusakan yang ditimbulkan karena erosi terjadi di 

dua tempat yaitu 1) pada tanah tempat erosi terjadi; 2) pada tempat tujuan akhir 

tanah yang terangkut tersebut diendapkan. Oleh karena dampak erosi dapat sangat 

berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah maka erosi ini harus dapat dicegah 

yang bertujuan untuk mengontrol laju erosi supaya berada dalam batas yang dapat 

ditoleransikan dan melestarikan produktifitas lahan. 

Gambaran kerusakan tanah diwilayah Kulawi akibat erosi air dengan 

pengambilan sampel tanah di  kawasan pernambangan dapat dilihat pada Tabel 

3.7. Pada lapisan permukaan terlihat pada lokasi titik pantau di lahan terbuka telah 

melebihi baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang 

Pengendalian Kerusakan Tanah.  
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Tabel 3.7. 

Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air 

Kabupaten Sigi 

 

  

No. Tebal Tanah 

Ambang Kritis Erosi 

(PP 150/2000) 

(mm/10 tahun) 

Besaran erosi 

(mm/10 

tahun) 

Status 

Melebihi/Tidak 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 < 20 cm 0,2 - 1,3 0   

2 20 - < 50 cm 1,3 - < 4 0   

3 50 - < 100 cm 4,0 - < 9,0 0   

4 100 – 150 cm 9,0 – 12 0   

5 > 150 cm > 12 0   

Keterangan :  Belum dilakukan Evaluasi 

  Sumber        : Badan Lingkungan Hidup Kab.sigi 

 
 

 

Prediksi erosi dari sebidang tanah adalah metode untuk memperkirakanlaju  

erosi yang akan terjadi dari tanah yang dipergunakan dalam penggunaan lahan dan 

pengelolaan tertentu. Jika laju erosi yang akan terjadi dapat ditetapkan, maka 

dapat ditentukan kebijaksanaan penggunaan tanah dan tindakan konservasi tanah 

yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah dan tanah dapat dipergunakan 

secara produktif dan lestari. Tindakan konservasi tanah dan penggunaan lahan 

yang diterapkan adalah yang dapat menekan laju erosi agar sama atau lebih kecil 

dari laju erosi yang masih dapat dibiarkan. 

Metode prediksi erosi juga merupakan alat untuk menilai apakah suatu 

program atau tindakan konservasi tanah telah berhasil mengurangi erosi dari suatu 

bidang tanah atau suatu daerah aliran sungai (DAS). Prediksi erosi adalah alat 

bantu untuk mengambil keputusan dalam mengambil perencanaan konservasi 

tanah pada suatu areal tanah (Arsyad, 1989). 

 

e. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering 

Mengingat aktifitas manusia dengan memanfaatkan tanah sebagai media, 

yang dilakukan dengan berlebihan dapat menurunkan kualitas dan fungsi tanah 

serta mengetahui sejauh mana kerusakan itu terjadi dan menentukan upaya 

perbaikan yang perlu dilaksanakan.  Salah satu daerah di Kabupaten Sigi yang 
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telah megalami kerusakan  adalah di daerah Kulawi dengan total luasan lahan 

kritis hingga sangat kritis ±15.770,679 Ha, menyusul wilayah Pipikoro 

±12.722,292 ha, Marawola ±8957,860 ha, Dolo ±5739,025 Ha, Kinovaro 

4304,150 ha, Palolo ±3.120,275 Ha, Sigi Biromaru  ± 2249,239 Hadan Nokilalaki 

± 674,117  Ha.  

Penyebab utama kerusakan lahan di beberapa kawasan terutama diakibatkan 

oleh adanya pembukaan lahan  yang tidak terkendali menyebabkan laju erosi dan 

longsor serta banjir.  Dampak yang ditimbulkan adalah kerusakan/degradasi lahan 

bahkan menimbulkan perubahan fungsi lahan. 

Selain faktor pengelolaan ataukarena aktivitas manusia  kerusakan lahan 

juga terjadi akibat fenomena alam. Wilayah Kabupaten Sigi termasuk daerah yang 

tekena likuifaksi akibat bencana alam  pada 28 September 2018. Wilayah yang 

mengalami kerusakan hingga perubahan fungsi lahan adalah wilayah Sigi 

Biromaru tepatnya di Desa Jono Oge.  Berdasarkan Citra tahun 2017 sebelum 

likuifaksi dan setelah likuifaksi tahun 2018 nampak kerusakan lahan sebagaimana 

pada Gambar 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum Likuifaksi 2017                             Setelah Likuifaksi 2018 

Gambar 3.7 

Kondisi Lahan di Wilayah Jono Oge sebelum dan Setelah Likuifaksi 
 

3.1.3. RESPON 

Beberapa upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten Sigi antara lain adalah penataan kegiatan dan/atau 

usaha yang bergerak dibidang pemanfaatan sumber daya alam seperti perkebunan 
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dan pertambangan melalui perizinan lingkungan dan perizinan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup dan penerapan regulasi lingkungan pada kegiatan dan/atau 

usaha tersebut. Selain penerapan ketentuan pada kegiatan dan/atau usaha, dalam 

sisi pencegahan kerusakan lingkungan melalui Dokumen Rencana Tata Ruang 

Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang mempertimbangkan daya dukung 

dan daya tampung lingkungan dan dokumen dokumen perencanaan/masterplan 

yang dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. 

 

Tabel 3.8 

Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi 

Kabupaten Sigi 2018 
 

NO 
Kabupaten/ Kota 

/Kecamatan 

Penghijauan Reboisasi 

Jenis Tanaman 
Target 

(Ha) 

Luas 

Realisasi 

(Ha) 

Realisasi 

Jumlah 

Pohon 

(batang) 

Target 

(Ha) 

Luas 

Realisasi 

(Ha) 

Realisasi 

Jumlah 

Pohon 

(batang) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Kec. Dolo 

Selatan 

   100 100 40.000 - Kayu Putih 

-Alpukat 

-Kemiri 

- Mahoni 

- Sereh Wangi 

 

2 Kec. Palolo 2 2,9 500    Mahoni, 

Mangga, Jambu, 

Trambesi, 

Tanjung, Jambu, 

Eboni, Kemiri, 

Nangka, Durian, 

Kayu Putih, 

Rambutan, 

Palem, Cemara, 

Bougenville, 

Pucuk Merah, 

Kelor 

3 Kec. Sigi 

Biromaru 

12 12,219 20.163    

4 Kec. 

Kinovaro 

0,6 0,6 550    

5 Kec. Dolo 

Barat 

2 2,5 5.000    

6 Kec. Dolo 1 1,5 650    

7 Kec. Kulawi 1 1,5 3.000    

8 Kec. 

Gumbasa 

0,5 0,5 800 - - - 

9 Kec. 

Marawola 

0,5 0,5 850    

10 Total 19,6 22,2 31.513 - - - 

Keterangan : 

Sumber  :-.  Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah 

    -.  Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sigi 

 

 

Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Sigi antara lain: dengan melakukan pengawasan 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan/atau usaha, 
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sosialisasi pada masyarakat terkait dampak akibat kerusakan lingkungan hidup, 

dan penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan hidup. 

Sedangkan upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten Sigi antara lain: dengan melakukan upaya reboisasi 

dan penghijauan terkait kerusakan lingkungan yang ada. Upaya reboisasi yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi pada tahun 2017-2018 oleh Dinas 

Kehutanan untuk upaya penghijauan seperti pada Tabel 3.8. Beberapa penanaman 

bibit kayu-kayuan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan perkebunan dan 

hutan tananam industri pada lokasi lahan peruntukan konservasi di wilayahnya. 

(Sumber: Tabel-16 Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Sigi, 2017). 

 

3.2. KUALITAS AIR 

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat 

penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan 

kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama 

pembangunan. Oleh karena itu, untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan 

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan 

memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta 

keseimbangan ekologis. 

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah 

permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air 

hujan, yang berada di darat. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan 

di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, 

sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. 

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 

Indonesia dalam segala bidang. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara 

adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin 

hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-

hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Negara mengamanatkan kepada 



[DOCUMENT TITLE] 
BUKU II: LAPORAN UTAMA INFORMASI 

KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN SIGI TAHUN 2019      

  
 

Analisis Pressure, State, dan Response Isu Lingkungan Hidup Daerah 
 

III-20 

 

pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, bahwa sumber daya 

air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, 

keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan 

akuntabilitas. Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan 

berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber 

daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber 

daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang 

diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Negara menjamin hak setiap 

orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna 

memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.  

Pencemaran air terjadi pada kegiatan sehari-hari manusia secara tidak 

sengaja telah menyumbang sejumlah bahan atau komponen berbahaya lain 

kedalam perairan, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang 

mengakibatkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, sehingga 

menyebabkan terjadiya penurunan kuantitas dan kualitas air. Kualitas air 

merupakan subjek yang sangat kompleks, agar tetap dapat dimanfaatkan air harus 

dijaga supaya tidak tercemar, karena sifat air yang mudah berubah baik dari 

karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. 

Mutu air menunjukkan kondisi kualitas air yang dapat diukur dan atau diuji 

berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melihat tingkat kondisi mutu 

air apakah menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air 

dalam waktu tertentu, maka dibandingkan dengan baku mutu air yang telah 

ditetapkan. Pengelolaan kualitas air merupakan upaya pemeliharaan air sehingga 

tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar 

kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Sedangkan pengendalian pencemaran 

air adalah suatu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta 

pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu 

air. Dalam rencana pendayagunaan air harus memuat potensi pemanfaatan atau 

penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas 

maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis. 

Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang 

cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air 
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wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan 

ekonomi secara selaras. Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk 

mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, 

dan antargenerasi. Konservasi sumber daya air perlu dilakukan sebagai upaya 

dalam memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi 

sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang 

memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang 

maupun yang akan datang. 

Melimpahnya sumber air yang berada di darat maupun di laut, seringkali 

membuat manusia tidak begitu mempedulikan keberlanjutan dari kesediaan air di 

alam. Namun, lambat laun, baik kuantitas air dan kualitas air dimanapun semakin 

menunjukkan keadaan genting dari waktu ke waktu. Bila perlakuan terhadap air 

tidak diubah, di masa depan air akan menjadi mata konflik yang keras tidak saja 

antara manusia, tapi juga antara mahluk hidup yang membutuhkan air untuk 

keberlangsungan regenerasi mereka. 

Kualitas sumber air seperti air sungai, air embung, air tanah/sumur masih 

menjadi permasalahan dan isu prioritas bidang lingkungan hidup di Kabupaten 

Sigi. Setiap tahunnya selalu terjadi perubahan kuantitas dan kualitas air, dan hal 

ini harus menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan kuantitas sumber 

air dan ketersediaan air bagi kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, ketersediaan 

kualitas sumber airpun juga tidak memenuhi standar baku mutu untuk parameter 

fisika, kimia anorganik, kimia organik dan mikrobiologi sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam peraturan, karena telah tercemar oleh polutan dari berbagai 

sumber pencemaran. 

Pembahasan pada perubahan kondisi kualitas air ini akan dianalisis 

berdasarkan Pressure (tekanan), State (kondisi), dan Response (respon), dengan 

menyajikan informasi tekanan apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan kualitas 

air, mengungkapkan kondisi (kualitas dan kuantitas) sumber-sumber air di daratan 

termasuk air sungai, air embung, dan air tanah/sumur, dan curah hujan rata-rata 

bulanan, serta respon berupa tindakan dan kebijakan program dan kegiatan 

Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan pengelolaan kualitas air di 

Kabupaten Sigi, dengan melakukan perbandingan dengan baku mutu 

(standar/kriteria), perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu, serta analisis 
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statistik sederhana menurut frekuensi, maksimum, minimum dan rata-rata hasil 

pengukuran kualitas udara ambien dan air hujan. 

3.2.1. TEKANAN TERHADAP PERUBAHAN KUALITAS AIR 

Pressure atau tekanan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan kondisi 

kualitas air yang ada di Kabupaten Sigi diantaranya yaitu: 

a) Penurunan kuantitas dan kualitas air dapat terjadi akibat adanya perubahan 

alih fungsi lahan pada hulu sungai dan berkurangnya daerah tangkapan air. 

Penggunaan lahan yang berlebihan mengakibatkan kerusakan dan 

penambahan terlahan baru, seperti adanya pembukaan lahan untuk 

perkebunan, pemukiman, dan peruntukan lainnya dan lahan terbuka yang 

menyebabkan terjadinya erosi tanah yang masuk ke badan air, yang 

memberikan tekanan terhadap kondisi sumber air, seperti perubahan kuantitas 

(debit air sungai, pendangkalan permukaan air sungai, dll) dan kualitas air 

sungai (pencemaran air sungai dari materi yang masuk ke sungai). Hal ini 

terlihat dari data residu tersuspensi kualitas air sungai yang melebihi nilai 

baku mutu dan Indeks Pencemaran Air yang tercemar ringan (Sumber: 

Olahan Tabel 29. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Sigi Tahun 2018). 

b) Kerusakan Sumber Daya Alam (SDA) akibat perambahan hutan untuk 

mengambil hasil kayu maupun untuk kepentingan perluasan arela perkebunan 

dan pertanian  menyebabkan terjadinya perubahan lahan sehingga 

berpengaruh terhadap siklus hidrologi.  Pada kondisi hujan sering terjadi 

banjir dan longsor  dengan demikian sungai-sungai sekitarnya  mengalami 

luapan dan keadaan airnya menjadi keruh. Penurunan kualitas air sungai, 

serta degradasi lahansering terjadi di wilayah Kabupaten Sigi. Hasil 

pemantauan langsung di lapangan dan pemantauan melalui aplikasi Citra 

loandsat oleh untuk  keadaan lokasi  terlihat adanya laha kiritis sebagai 

indikator kerusakan lahan yang secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi kualiats air sungai. 

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk dengan tingkat 

pendidikan rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dapat berpengaruh 

terhadap tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup 

yang berkualitas, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah domestik 
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c) Lingkungan yang tidak layak huni dan kotor dapat menimbulkan berbagai 

jenis penyakit. Jenis penyakit utama yang diderita penduduk dapat berasal 

dari kualitas air yang tidak layak konsumsi, kualitas udara ambien yang 

dihirup sehari-hari, dan limbah cair dan limbah padat domestik yang tidak 

dikelola dengan baik. Pada Gambar 3.8 merupakan gambaran jumlah 

penderita jenis penyakit utama yang diderita penduduk tahun 2018 di 

Kabupaten Sigi, terlihat bahwa penyakit ISPA menjadi dominasi penyakit 

terbanyak yang diderita oleh penduduk, dan diikuti oleh jenis penyakit 

lainnya yang cukup beragam. Terlihat persentase jenis penyakit utama yang 

diderita penduduk tahun tahun 2018 di Kabupaten Sigi, bahwasanya penyakit 

utama yang diderita oleh khalayak banyak masyarakat adalah penyakit ISPA. 

 

 

Gambar  3.8 

Jumlah Penderita Jenis Penyakit Utama Yang Diderita Penduduk 

Tahun 2018 di Kabupaten Sigi 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, 2018, 

Lampiran Tabel 33 . IKPLHD Kabupaten Sigi 

ISPA adalah penyakit infeksi saluran pernapasan bagian atas yang cenderung 

disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti air dan udara. Sedangkan penyakit 

febris/common cold, alergi kulit, dan diare yang juga banyak dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan tidak begitu tinggi persentasenya.  

24.903

12.999.096
7.547
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d) Tekanan terhadap kualitas air juga dipengaruhi oleh jumlah rumah tangga 

miskin yang ada di Kabupaten Sigi. Jumlah rumah tangga dengan ekonomi 

rendah akan sulit untuk memenuhi pengelolaan lingkungan hidup yang baik 

dan cenderung berada pada lingkungan yang kurang bersih karena 

keterbatasan kebutuhan primer, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sekunder. 

 

 

Gambar 3.9. 

Perbandingan Jumlah dalam Ribuan dan Persentase  

Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sigi 2016-2018 

Sumber : BPS Kabupaten Sigi, 2018, 

Lampiran Tabel-34. IKPLHD Kabupaten Sigi 

 

Berdasarkan data jumlah rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Sigi 

(Sumber: Olahan Data Tabel-34. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten 

Sigi Tahun 2017) diharapkan juga dapat meningkatkan kehidupan yang layak 

dan lingkungan yang layak bagi rumah tangga tersebut sehingga akan 

berdampak juga terhadap peningkatan kualitas lingkungan.  

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa jumlah keluarga miskin tertinggi 

sejak 2016 sampai 2018 adalah di Kabupaten Sigi cenderung tidak 

mengalami perubahan. Hal ini terkait dengan jumlah rumah tangga dan 

individu serta status kesejahteraan penduduk. 

e) Pengelolaan limbah padat dan cair masih belum terkelola dengan baik, begitu 

juga untuk pengelolaan limbah B3 padat dan Limbah B3 cair. Hal ini 
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disebabkan oleh masih banyak  masyarakat dan pelaku usaha yang belum 

sepenuhnya melaksanakan upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan 

hidup sesuai dengan yang ada pada dokumen pengelolaan lingkungan hidup 

yang dibuat. 

 

Gambar 3.10. 

Jumlah Sumber Pencemaran dan Luas Wilayah Usaha/Kegiatan di 

Kabupaten Sigi 2018 

 

Ada banyak sumber pencemar yang memberikan kontribusi terhadap faktor 

pencemaran kualitas air di Kabupaten Sigi. Usaha/kegiatan yang 

berkontribusi sebagai sumber pencemaran, diantaranya yaitu berasal dari 

terminal, bengkel,  usaha pertanian, tempat wisata dan terutama fasilitas 

kesehatan rawat inap. Selain itu usaha pertamabangan juga memberikan 

kontribusi terhadap timbulan sampah atauun limbah domestik dan B3. 

Usaha/kegiatan yang terdata, seperti yang terlihat pada Gambar 3.10. 

(Sumber: Olahan Data Tabel-25. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten 

Sigi Tahun 2018,  dikelompokkan kedalam sumebr limbah tidak bergerak dan 

bergerak. Namun, belum semua usaha/kegiatan tersebut yang melakukan 

pengelolaan LH dan memberikan laporan pemantauan dan pengelolaan LH. 

Hal ini perlu upaya penertiban dan penegakan hukum terhadap usaha/kegiatan 

yang tidak melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidupnya. 

f) Banyaknya areal terbangun pada lokasi DAS yang berpotensi terhadap 

berkurangnya daerah penyangga resapan air. Dengan berkurangnya daerah 

resapan air dan dengan adanya curah hujan yang tinggi menyebabkan aliran 
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air hujan tidak dapat meresap dan tertampung sehingga dapat menimbulkan 

banjir. Debit air sungai juga dipengaruhi oleh curah hujan. Kondisi curah 

hujan rata-rata per-tahun yang terpantau di Kabupaten Sigi berkisar antara 

30–120 mm, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni  2017 dan terendah 

pada bulan Februari  2017, sedangkan rata-rata curah hujan per-tahun sekitar 

148,43 mm. Semakin tinggi curah hujan menyebakan semakin tinggi debit air 

sungai. (Sumber: Olahan Tabel-24. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten 

SigiTahun 2018). 

 

 

Gambar 3.11. 

Curah Hujan Bulanan di Kabupaten Sigi 2018 

 

Selain itu, tingkat penguapan air dipengaruhi oleh suhu udara. Suhu udara 

rata-rata per-tahun berkisar antara 26,7 - 28,3oC, dengan rata-rata kelembapan  

per-tahun 75-84%. Suhu udara yang cukup tinggi menyebabkan tingkat 

penguapan air tinggi dan mempengaruhi terhadap kuantitas dan kualitas air 

sungai (debit). (Sumber: Olahan Tabel-24. Lampiran Dokumen IKPLHD 

Kabupaten Sigi Tahun 2018). 
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Tabel 3.9 

Curah Hujan Rata-Rata Bulanan, Hari Hujan dan Penyinaran 
Kabupaten Sigi 2018 

 

 
 Sumber : BPS Kab Sigi 2018. 
 

a) Pembuatan embung menjadi solusi efektif untuk mengatasi banjir 

di kawasan pertanian. Embung merupakan tempat penampungan 

air hujan yang berfungsi menampung kelebihan genangan air 

terutama di wilayah pertanian. Namun karena tidak terawat, maka 

terjadi pendangkalan yang menyebabkan timbulnya banjir di 

persawahan dari aliran irigasi embung. Pintu air embung rentan 

mengalami kerusakan, pertumbuhan enceng gondok yang subur, 

dan menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga 

di badan air embung, sehingga sawah kerap tidak terairi dengan 

baik.  
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Tabel 3.10 

 Suhu Uadra dan Kelembaban  Rata-Rata  

Kabupaten Sigi 2018 
 

 

Berikut adalah penjelasan dari kondisi/status sumber air yang mempengaruhi 

perubahan kualitas air di Kabupaten Sigi. 

 

3.2.2. Kondisi Sungai 

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan 

pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan 

dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Daerah aliran sungai adalah suatu 

wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak 

sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang 

berasal dari curah hujan ke danau.  Air sungai adalah air yang mengalir melalui 

terusan daratan alami yang kedua pinggirnya dibatasi oleh tanggul-tanggul dan 

airnya mengalir dengan kecepatan tertentu dari hulu ke hilir, ke danau, atau ke 

sungai lain yang merupakan sungai induk. Manfaat air sungai bagi kehidupan 

sangat besar artinya, selain sebagai bahan baku air minum, juga untuk mengairi 

pertanian di pesawahan, perikanan, lalu lintas perairan, pembangkit tenaga listrik, 
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dan pariwisata. Sungai juga berfungsi sebagai media dalam siklus hidrologi untuk 

tempat berkumpulnya air hujan, mata air, aliran air tanah dan aliran erosi tanah. 

Air sungai merupakan sumber air permukaan dapat menjadi sumber yang 

paling tercemar, baik karena kegiatan manusia, fauna, flora, dan zat-zat lainnya. 

Hasil inventarisasi kondisi sungai tahun 2018. Tabel 3.11. Berdasarkan Tabel 27. 

Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Sigi Tahun 2018, setiap sungai memiliki 

variasi panjang, lebar, kedalaman dan debit,  

Tabel 3.11 

Perbandingan Panjang Sungai dan Debit Sungai Perkabupaten  

di Kabupaten Sigi 2018 

Nama Sungai 
Panjang Lebar (m) Kedalaman Debit (m3/detik) * 

(km) Permukaan Dasar (m) Maks Min 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

S. Saluki 16,50 8 - - 2,017 - 

S. Salua 8,00 - - - 0,386 - 

S. Sombe 13,75 80 - - 0,450 - 

S. Lewara 12,81 80 - - 0,340 - 

S. Wera 12,00 - - - 0,687 - 

S. Sambo 13,50 - - - 1,100 - 

S. Miu 53,00 250 - - 19,900 - 

S. Gumbasa 61,50 150 - - 42,700 - 

 

Sungai yang paling panjang adalah Sungai Miu  yaitu 53 kmdisusul Sungai 

Gumbasa 61,50 Km dan Sungai  Saluki  16,50 Km dan sungai terpendek adalah 

Sungai  Salua 8 Km. Untuk Debit air yang terbesar adalah Sungai Gumbasa 

42,700 m3/detik disusul Sungai Miu dan Sungai Saluki masing-masing 19,9 dan 

2,07 m3/detik dan yang terkecil adalah Sungai Lewara 0,34 m3/detik, sedangkan 

sungai-sungai lainnya hampir sama berkisar 50 – 80 m3/detik. 

Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai Palu-Poso  telah 

mengembangkan proyeksi kebutuhan air untuk Wilayah Kabupaten Sigidalam 

rangka untuk proyeksi kebutuhan air DAS. 

3.2.3. Kondisi Danau/ Waduk /Embung 

Hasil inventarisasi danau, situ dan waduk pada tahun 2018 menunjukkan 

bahwa Kabupaten Sigi memiliki 6 danau, 7 Embung dan 2 waduk.Tetapi memiliki 
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Embung yang tersebar di beberapa kecamatan. Danau di Kabupaten Sigi memiliki 

fungsi sebgai sumberdaya energi dalam pemenuhan air bersih, sebagai penghasil 

ikan tawar dan  untuk pemenuhan air irigasi pertanian. Embung atau tandon air 

merupakan waduk berukuran mikro di lahan pertanian (small farm reservoir) yang 

dibangun untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan. Air yang 

ditampung tersebut selanjutnya digunakan sebagai sumber irigasi suplementer 

untuk budidaya komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi (high added value 

crops) di musim kemarau atau di saat curah hujan makin jarang. Embung 

merupakan salah satu teknik pemanenan air (water harvesting) yang sangat sesuai 

di segala jenis agroekosistem. Teknologi embung atau tandon air merupakan salah 

satu pilihan yang menjanjikan untuk mengatur ketersediaan air agar dapat 

memenuhi kebutuhan air (water demand) yang semakin sulit dilakukan dengan 

cara-cara alamiah (natural manner) karena teknologinya sederhana, biayanya 

relatif murah dan dapat dijangkau kemampuan petani. Di lahan rawa namanya 

pond yang berfungsi sebagai tempat penampungan air drainase saat kelebihan air 

di musim hujan dan sebagai sumber air irigasi pada musim kemarau. Sementara 

pada ekosistem tadah hujan atau lahan kering dengan intensitas dan distribusi 

hujan yang tidak merata, embung dapat digunakan untuk menahan kelebihan air 

dan menjadi sumber air irigasi pada musim kemarau. Secara operasional 

sebenarnya embung berfungsi untuk mendistribusikan dan menjamin kontinuitas 

ketersediaan pasokan air untuk keperluan tanaman ataupun ternak di musim 

kemarau dan penghujan.  

Pada Gambar 3.12. terlihat perbandingan luas Danau  yang ada di 

Kabupaten Sig yaitu  Danau Lindu seluas  3.488 ha dan Danau Tambing hanya 6 

Ha. Fungsi Danau  dapat berfungsi untuk mengairi lahan pertanian, termasuk 

sawah rigasi dan juga budidaya ikan air tawar.  
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Gambar 3.12. 

Perbandingan  Luas Danau di Kabupaten Sigi 2017 

 

Respon atau tindakan yang dilakukan dalam mengatasi kondisi dan tekanan 

Embung melalui Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yaitu:  

a) Melakukan normalisasi dengan pengerukan sedimen, pembersihan sampah, 

enceng gondok dan perbaikan pintu air, dan mencegah agar sedimentasi tidak 

mudah terjadi dengan membangun pengendalian aliran lumpur pada embung. 

b) Melakukan perbaikan renovasi dan embung dirancang sesuai kaidah fungsi 

hidrologis yang mampu menyerap dan menyimpan kelebihan genangan air 

yang tidak dikehendaki, simpanan air ini dapat digunakan sebagai cadangan 

air atau sumber air baku maupun air pertanian pada musim kemarau. 

c) Embung menjadi alternatif kedua sebagai sumber air irigasi setelah air sungai. 

 

3.2.4. Kualitas Air Sungai 

Kualitas air adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau di uji 

berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003). Kualitas air dapat dinyatakan dengan 

parameter kualitas air yang meliputi parameter fisik, kimia, dan mikrobiologis. 

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas 

3.488 Ha 

6 Ha 

Danau Lindu

Danau Tambing
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air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kondisi air tetap 

dalam kondisi alamiahnya. Pemanfaatan sumber air harus harus dikelola dengan 

baik terutama kualitas dan kuantitasnya. Limbah yang mengandung beban 

pencemar masuk ke lingkungan perairan dapat menyebabkan perubahan terhadap 

kualitas air.  

Baku mutu air adalah batas kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen 

yg ada dan atau unsur pencemar yang diperkenankan keberadaannya di dalam air, 

namun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya serta tidak menimbulkan 

gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya. Untuk 

mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas 

industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap 

pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu air. 

Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan 

parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Tingkatan mutu air ini dibagi berdasarkan 

kemungkinan penggunaannya bagi suatu peruntukan air (designatetd beneficial 

water uses). Sedangkan status mutu air merupakan tingkat kondisi mutu air 

menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu 

tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. 

Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan : 

a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air; 

b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air. Kelas air adalah 

peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi 

peruntukan tertentu. Klasifikasi dan kriteria mutu air mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas 

Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang menetapkan mutu air ke dalam 

empat kelas yaitu: 

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku dan atau 

peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut; 
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b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana 

kegiatan rekreasi air, pembudidayakan ikan air tawar, peternakan, air untuk 

mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air 

yang sama dengan kegunaan tersebut; 

c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan 

ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukan 

lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; 

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi 

pertanaman dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama 

dengan kegunaan tersebut. 

Sumitomo dan Nemerow (1970), Universitas Texas, A.S., mengusulkan 

suatu indeks yang berkaitan dengan senyawa pencemar yang bermakna untuk 

suatu peruntukan. Indeks ini dinyatakan sebagai Indeks Pencemaran (Pollution 

Index) yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap 

parameter kualitas air yang diizinkan (Nemerow, 1974). Indeks ini memiliki 

konsep yang berlainan dengan Indeks Kualitas Air (Water Quality Index). Indeks 

Pencemaran (IP) ditentukan untuk suatu peruntukan, kemudian dapat 

dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagi seluruh bagian badan air atau 

sebagian dari suatu sungai. Pengelolaan kualitas air atas dasar Indeks Pencemaran 

(IP) ini dapat memberi masukan pada pengambil keputusan agar dapat menilai 

kualitas badan air untuk suatu peruntukan serta melakukan tindakan untuk 

memperbaiki kualitas jika terjadi penurunan kualitas akibat kehadiran senyawa 

pencemar. IP mencakup berbagai kelompok parameter kualitas yang independent 

an bermakna. 

Evaluasi terhadap nilai Indeks Pencemaran (IP) adalah : 

0 ≤ IP ≤ 1,0 => memenuhi baku mutu (kondisi baik) 

1,0 < IP 5,0 => cemar ringan 

5,0 < IP ≤ 10 => cemar sedang 

IP > 10 => cemar berat 

Pemantauan kualitas air  pada  6 Sungai telah dilakukan pada tahun 2018 

untuk 6 (enam) titik pantau dengan masing-masing kode yaitu, S. Saluki, S. Salua, 
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S. Gumbasa, S. Sambo, S Lewara dan Sungai Miu. Kondisi kualitas air sesuai 

hasil pemantauan pada  6 sugai tergambar pada Gambar 3.13.  

 

Gambar 3.13 

 Hasil Uji Kualitas Air Sungai  

Hasil analisis masing-masing sampel air sungai untuk parameter fisika 

(temperatur, residu terlarut, residu tersuspensi dan daya hantar listrik), kimia 

anorganik (pH, DO/Dissolved Oxygen, BOD/Biological Oxygen Demand, 

COD/Chemical Oxygen Demand, NO2/Nitrit, NO3/Nitrat, NH3/Amoniak, Klorin 

Bebas, T-P/Total Posfat), kimia organik (Fenol, Minyak Lemak, dan Detergen), 

dan mikrobiologi (Fecal Coliform dan Total Coliform). (Sumber: Tabel 29. 

Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Sigi Tahun 2018). 

Pada Gambar 3.13 memperlihatkan hasil analisis kualitas air Sungai untuk 

parameter fisika, bahwa parameter residu tersuspensi (TSS) untuk lokasi titik 

pemantuanmasih dibawah  nilai baku mutu air kelas II dalam PP 82/2001 (≤50 

mg/L), sedangkan hasil pengukuran pada titik pantau di Desa Gintu dan Desa 

Bomba sudah elibih anbang Baku Mutu.Untuk parameter residu terlarut (TDS) 

semua titik masih dalam batas baku mutu air kelas II (≤1000 mg/L),  

Sementara itu, untuk parameter kimia organik seperti ditunjukkan pada 

Gambar 3.13. memperlihatkan bahwa parameter kimia anorganik telah melewati 

atau tidak memenuhi nilai baku mutu yang ditetapkan untuk air kelas II dalam PP 
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82/2001, yaitu parameter DO (baku mutu 4 mg/L) dan untuk parameter BOD 

(baku mutu ≤3 mg/L). Sedangkan untuk parameter COD (baku mutu ≤25 mg/L) 

untuk titik sampling air  Bomba dan Gintu sudah melampau ambang Baku Mutu .  

Untuk Parameter Nitrat/NO2 (baku mutu ≤0,06 mg/L) telah melebihi nilai baku 

mutu untuk semua titik sampling air Sungai Lariang.   

Perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA) tahun 2017 telah dilakukan 

berdasarkan hasil analisis konsentrasi dari parameter TSS, BOD, COD, 

menunjukkan hasil bahwa Air Sungai memiliki status mutu air tercemar ringan.  

 

3.2.5. Kualitas Air Danau/Embung 

Danau Lindu memiliki luas ± 3,39 Ha dengan volume air ±  59.517.000  m3  

dan Danau Tambing ± 6 Ha. Pengukuran kualitas air danau dilakukan masing-

masingnya untuk parameter fisika, kimia anorganik, kimia organik dan 

mikrobiologi.  

Untuk parameter fisika dilakukan analisis untuk residu terlarut, residu 

tersuspensi, dan daya hantar listrik, seperti yang terlihat pada Gambar 3.14. yang 

menunjukkan bahwa semua parameter fisika masih memenuhi batas baku mutu air 

kelas II dalam PP 82/2001 (TSS ≤50 mg/L dan TDS ≤1000 mg/L), (Sumber: 

Tabel-30. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Sigi Tahun 2018). 

 

Gambar  3.14. 

Kualitas Air Danau di Kabupaten Sigi Tahun 2017  
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Parameter kimia anorganik dilakukan analisis masing-masing danau untuk 

parameter Temperatus, pH, DHL, TDS, TSS,  DO, BOD, COD, pada Gambar 

3.14menunjukkan bahwa  belum melampaui batas nilai baku mutu air kelas II 

dalam PP 82/2001 (Sumber: Olahan Tabel-30. Lampiran Dokumen IKPLHD 

Kabupaten Sigi Tahun 2018). 

Hasil analisis kualitas air  Danau Lindu   di Kabupaten Sigi untuk parameter 

kimia organik, seperti yang terlihat pada Gambar 3.15. menjelaskan bahwa 

hampir semua parameter kimia organik seperti Minyak Lemak dan Detergen 

masih memnuhi batas baku mutu air kelas II dalam PP 82/2001 (Minyak Lemak 

≥1000 mg/L dan Detergen ≥200 μg/L),  

Kualitas air  Danau Lindu pada Gambar 3.15untuk parameter mikrobiologi 

Fecal Coliform dan Total Coliform masih dalam baku mutu  air kelas II dalam PP 

82/2001 (Fecal Coliform ≤1000 jumlah/100 ml dan Total Coliforom ≤5000 

jumlah/100 ml). (Sumber: Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Sigi Tahun 

2018). 

 

Gambar 3.15. 

Hasil Uji Bakteri Coli Danau Kabupaten Sigi 2017 

 

3.2.6. Kualitas Air Sumur 

Kualitas air tanah di Kabupaten Sigi pada tahun 2017 dilakukan 

pengambilan sampel air sumur masyarakat 1 (satu) kali setahun yang berada di 

beberapa lokasi titik sampling, yaitu di 9 wilayah Kabupaten yang telah terpantau 
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sejak 2017. Masing-masing sampel air sumur dianalisis untuk parameter fisika, 

kimia anorganik, kimia organik dan mikrobiologi. Hasil analisis masing-masing 

sampel air sumur akan dibandingkan dengan nilai baku mutu untuk air kelas I 

dalam PP 82/2001 masing-masingnya untuk parameter fisika, kimia anorganik, 

kimia organik dan mikrobiologi. 

Hasil analisis parameter fisika terlihat pada Gambar 3.16. untuk masing-

masing sampel air sumur tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua 

parameter fisika yang dianalisis masih berada dalam standar baku mutu air kelas I 

dalam PP 82/2001 (residu terlarut ≤1000 mg/L dan residu tersuspensi ≤50 mg/L). 

Kualitas air sumur pada tahun 2018 untuk parameter kimia anorganik 

seperti pH, DO, BOD, COD, NO2, NO3, Tot-P, dari sampel air sumur seperti  

pada Gambar 3.16. Untuk Parameter pH, DO, BOD, COD, NO3, Bebas, Tot P, 

pada semua sampel air sumur masih memenuhi baku mutu air kelas I PP 82/2001 

(pH 6-9, DO ≥6 mg/L, BOD ≤ 2mg/L, NO2 ≤0,06 mg/L, NH3 ≤0,05 mg/L, Cl2 

≤0,03 mg/L, TP ≤0,2 g/L. Sedangkan hasil analisis parameter kimia organik pada 

sampel air sumur tahun 2018 dilakukan analisis untuk parameter minyak dan 

lemak, serta detegenpada  Tabel 22Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Sigi 

Tahun 2017 menunjukkan bahwa semua sampel air sumur masih memenuhi batas 

baku mutu air kelas I dalam PP 82/2001 (Fenol ≤ 1,0 μg/L. 

 

Gambar 3.16. 

Kualitas Air Sumur Kabupaten SigiTahun 2017  
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Permasalahan kuantitas dan kualitas air tidak hanya menjadi tanggung 

jawab Pemerintah Daerah, namun upaya dan peran aktif masyarakat juga menjadi 

kunci keberhasilan suatu program kegiatan yang telah direncanakan Pemerintah 

Daerah. Adapun upaya sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam 

menjaga kelestarian sumber air yaitu: 

a) Mengurangi pencemaran air, yaitu dengan tidak membuang limbah langsung 

ke perairan terbuka dan melakukan pengelolaan limbah secara terpadu; 

b) Melakukan proses sedimentasi terhadap air yang keruh pada bak 

penampungan dan penyaringan sebelum digunakan; 

c) Ikut menjaga kelestarian lingkungan, memperluas jumlah serapan air dengan 

cara tidak menebang pohon di daerah serapan air dan membuat sumur 

resapan; 

d) Menggunakan air seperlunya saja (tidak boros air); 

e) Meminimalisir kadar zat kapur pada air minum. 

 

3.2.7. Respon Terhadap Upaya Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Air di 

Kabupaten Sigi 

Respon atau tindakan yang dilakukan melalui kebijakan program dan 

kegiatan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas air di Kabupaten 

Sigi diantaranya: 

a) Melakukan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sanitasi untuk 

mengatasi ketersedian fasilitas air minum, pengelolaan limbah cair dan padat 

yang dihasilkan dari limbah domestik rumah tangga.  

b) Rencana daya dukung dan daya tampung (DDDTLH) jasa penyediaan air 

bersih, bahwa ada beberapa kecamatan yang rawan akan penyediaan air 

bersih. 

c) Pembangunan sanitasi masyarakat tersebut baik dari dana APBN, DAK dan 

ABPD tersebut untuk meningkatkan kualitas sanitasi pada pemukiman 

masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pola hidup bersih dan 

kesehatan masyarakat. Bentuk akibat lainnya, yaitu dengan peningkatan 

kualitas sanitasi pada pemukiman masyarakat tersebut akan menurunkan 
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beban pencemaran bagi lingkungan akibat limbah domestik masyarakat dan 

dapat mempertahankan kualitas lingkungan.  

d) Bentuk kebijakan lainnya yaitu melalui sosialisasi dan edukasi kesehatan 

masyarakat melalui program dan kegiatan penyuluhan yang ditetapkan , 

sebagai respon permasalahan kualitas air terhadap laju pertumbuhan 

penduduk yang tidak diiringi dengan pembangunan sumber daya manusia 

seperti masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesadaran 

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sekitar, dan tingkat masyarakat 

miskin yang butuh lingkungan yang layak, serta dapat berdampak terhadap 

kesehatan.  

e) Respon terhadap masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang 

lingkungan dan pengelolaan limbah domestik yaitu dilakukan sosialisasi dan 

edukasi tentang pengelolaan lingkungan hidup pada lingkungan sekitar 

tempat tinggal, serta pembinaan tentang pengolahan persampahan dan prinsip 

3R kepada masyarakat, pembentukan Bank Sampah dan kelompok peduli 

sampah, dan pelarangan membuang sampah disekitar DAS, serta membuat 

papan informasi tentang pengelolaan Lingkungan Hidup di sekitar DAS. 

Sosialisasi dilakukan melalui pendanaan dari dana APBD pada Program 

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan untuk Kegiatan 

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan 

Kegiatan Pengembangan Dampak Perubahan Iklim.  

f) Penertiban usaha/kegiatan disekitar DAS yaitu dengan melakukan kegiatan 

inventarisasi terhadap usaha/kegiatan yang telah atau belum memiliki izin 

lingkungan dan dokumen lingkungan yang ada di Kabupaten Sigi, dan 

melaksanakan pengawasan rutin, serta memberikan teguran secara lisan 

maupun tertulis terhadap usaha/kegiatan menurut tingkat ketaatannya dalam 

melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Pada tahun 2018 ada 35  usaha/kegiatan yang mengurus dokumen izin 

lingkungan, yaitu sebanyak 19 usaha/kegiatan mengurus UKL/UPL dan 

DPLH sedangkan selebihnya SPPL. Berdasarkan data hasil inventarisasi 

usaha/kegiatan pada tahun  2018 belum ada perusahaan yang mengurus izin 

limbah B3.  Jika diakumulasikan seluruh jumlah usaha/kegiatan yang telah 
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terdata mengurus izin, akan besar sekali beban pencemaran yang akan 

disumbangkan ke sungai sebagai badan air. 

g) Melakukukan pengawasan dan pemantauan kondisi dan kualitas air sungai 

melalui program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 

pada kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang rutin dilakukan 2 (dua) 

kali dalam setahun pada semua sungai titik pantau.  

h) Memantau debit air sungai, danau dan laut untuk menghindari terjadinya 

banjir besar dikala musim penghujan dengan curah hujan tinggi, kerjasama 

dengan Balai PSDA Provinsi  Sulawesi Tengah. 

 

3.3. KUALITAS UDARA 

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, 

dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga 

melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Peranan udara juga tak 

kalah penting dengan air yang juga memberikan kehidupan di permukaan bumi. 

Pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan kegiatan industri dan transportasi yang 

berkontribusi pada penurunan kualitas udara, karena emisi yang berasal dari 

industri, transportasi, domestik ataupun kebakaran hutan dapat mempengaruhi 

daya dukung lingkungan. 

Udara normal terdiri atas komposisi gas nitrogen sekitar 78,1%, oksigen 

20,93%, karbondioksida 0,03%, dan selebihnya berupa campuran mekanis dari 

bermacam-macam gas, seperti gas argon, neon, kripton, xenon dan helium, Selain 

itu, udara juga mengandung uap air, debu, bakteri, dan sisa materi lainnya. 

Pada pembahasan sub bab ini akan dijelaskan berdasarkan Pressure 

(Tekanan), State (Kondisi), dan Response (Respon/Tindakan/Upaya) yang akan 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap permasalahan perubahan kualitas 

udara di Kabupaten Sigi. 

3.3.1. TEKANAN TERHADAP PERUBAHAN KUALITAS UDARA 

Tekanan atau Pressure yang menjadi penyebab terjadinya perubahan 

kualitas lingkungan terutama dipengaruhi oleh kondisi kualitas udara yang ada di 

Kabupaten Sigi diantaranya yaitu: 
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a) Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau 

tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan 

komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupaperubahan 

variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat 

dibandingkan. 

Perubahan iklim akan mengubah curah hujan, penguapan, limpasan air, dan 

kelembapan tanah; yang akan mempengaruhi produktivitas pertanian. 

Kesuburan tanah akan berkurung 2-8 persen dalam jangka panjang, yang akan 

berakibat pada penurunan produksi tahunan tanaman pangan pertanian. 

Implikasi isu iklim ada di semua aspek, pertanian, kelautan, transportasi, 

kehutanan, kehidupan sehari-hari, RAN GRK perencanaan untuk aksi isu 

perubahan iklim. 

b) Pencemaran yang disebabkan oleh emisi sumber tak bergerak yaitu yang 

berasal dari penggunaan bahan bakar minyak, gas dan bahan bakar lainnya 

untuk kegiatan industri atau usaha/kegiatan pengolahan melalui tungku bakar, 

cerobong mesin boiler atau genset. Emisi yang berasal dari boiler atau 

keteluap harus memenuhi baku mutu emisi atau batas maksimum yang 

diperbolehkan masuk kedalam lingkungan sesuai dengan PermenLH nomor 

07 tahun 2007. 

Emisi juga dapat berasal dari pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis rumah tangga (dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya). Pengolahan 

sampah secara termal hanya dapat dilakukan terhadap sampah rumah tangga 

dan sampah sejenis rumah tangga yang tidak mengandung B3, Limbah B3, 

kaca, Poli Vinyl Clorida (PVC), dan aluminium foil. Bagi usaha/kegiatan 

yang melakukan pengolahan sampah secara termal, wajib melakukan 

pemantauan emisi untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu emisi, 

dan melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekitar loksai 

usaha/kegiatnnya. 

c) Pencemaran oleh emisi sumber bergerak yang berasal dari penggunaan bahan 

akar kendaraan bermotor. Setiap tahunnya terjadi peningkatan penggunaan 
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kendaraan bermotor, ditandai dengan jumlah penjualan kendaraan bermotor. 

Bertambahnya jumlah kendaraan akan berimplikasi terhadap bertambahnya 

pemakaian bahan bakar dan penyediaan sarana dan prasarana jalan, serta 

penyediaan tempat sarana transportasi. Bahan bakar yang tidak 

ramahlingkungan dan kendaraan yang tidak ramah lingkungan dapat memicu 

peningkatan pencemaran udara. 

Untuk menguji kelayakan kendaraan angkutan diperlukan uji KIR, namun 

jumlah angkutan yang melakukan uji KIR tidak sebanding dengan jumlah 

kendaraan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kendaraan 

angkutan yangberoperasional telah lulus uji KIR dan memiliki kelayakan 

operasional. Kendaraan yang tidak layak operasional berarti tidak lulus 

terhadap uji beberapa parameter emisi yang telah ditetapkan dalam 

PermenLH nomor 05 tahun 2005 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang 

Kendaraan Bermotor Lama dan PermenLH nomor 04 tahun 2009 tentang 

Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Sedangkan 

untuk udara ambien lingkungan harus memenuhi baku mutu sesuai dengan PP 

nomor 41 Tahun 1999.  

 

3.3.2. Kualitas Air Hujan 

Badan dunia WMO (Word Meteorologi Organization) menyatakan bahwa 

batas nilai rata-rata air hujan secara internasional adalah sebesar 5,6 yang 

merupakan nilai yang dianggap normal atau hujan alami. Jika pH air hujan lebih 

besar dari 5,6 maka hujan bersifat basa, dan jika pH lebih rendah dari 5,6 maka 

hujan bersifat asam, namun jika pH air hujan lebih rendah dari 4,5, maka 

dinamakan hujan asam. 

Pemantauan kondisi kualitas air hujan dilaksanakan pada bulan Januari 

sampai Desember 2016 untuk parameter pH, Daya Hantar Listrik, Sulfat (SO4), 

Nitrat (NO3), logam Krom (Cr), Amonium (NH4), logam Natrium (Na), ion 

Kalsium (Ca2+), ion Magnesium (Mg2+). Kualitas air hujan pada bulan 

Desember 2016 tidak dapat dilakukan pengambilan sampel dikarenakan curah 

hujan yang turun tidak mencukupi untuk diambil sampelnya. Hasil pengukuran 
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beberapa parameter kualitas air hujan tahun 2016 di Kabupaten Sigi dapat dilihat 

pada Gambar 3.17. 

 

Gambar 3.17. 

Hasil Analisis Parameter Kualitas Air Hujan di Kabupaten Sigi 

Tahun 2018 
 

Pada Gambar 3.17. terlihat hasil kualiatas air hujan pada tahun 2018. Nilai 

rata-rata kualitas air hujan untuk masing-masing parameter berturut-turut, yaitu 

pH 7,3; Daya Hantar Listrik (DHL) 55,587 mg/L; SO4 4,99 mg/L; NO3 2,43 

mg/L; NH4 0,08 mg/L; Na 3,11 mg/L; Ca2+ 4,26 mg/L; dan Mg2+ 0,76 mg/L. 

(Sumber: Olahan Tabel-26. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Sigi Tahun 

2018). 

Berdasarkan perbandingan nilai pH air hujan terhadap baku mutu WMO 

tetapkan 5,6 μmhos/em, maka kualitas air hujan per-bulan semua berada di atas 

nilai 5,6 μmhos/em, atau bersifat normal. Pada Gambar 3.55. terlihat trend nilai 

pH air hujan per-bulan dibandingkan terhadap standar WMO.  

Jika dilihat dari nilai pH tersebut, pH tahun 2018 terlihat normal. Hal ini 

menandakan bahwa tidak  asam atau hujan asam di atmosfer berupa gas maupun 

cairan ke tanah, sungai, hutan dan tempat lainnya melalui tetes air hujan, kabut, 

embun, salju, butiran butiran cairan (aerosol) ataupun jatuh bersama angin. Pada 

Gambar 3.17. merupakan perbandingan rata-rata konsentrasi untuk SO4, NH4, 

NO3, Natrium, ion Kalsium dan ion magnesium air hujan di Kabupaten Sigi. 
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3.3.3. Kualitas Udara Ambien 

Tingkat atau mutu kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya 

dapat ditentukan melalui Indeks Pencemaran Udara (IPU), yang memberikan 

gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual 

polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti 

oleh masyarakat awam. Perhitungan nilai IPU berdasarkan emisi dari dua polutan 

udara yaitu Sulfur Oksida (SOx) dan Nitrogen Oksida (NOx), yang dijadikan 

sebagai komponen IPU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan 

terhadap kehidupan manusia. Jadi kondisi dan perubahan kualitas udara suatu 

daerah dapat dijelaskan dan diinformasikan melaui IPU dengan cara yang lebih 

informatif dan mudah dipahami dan juga berguna sebagai masukan bagi 

pemerintah dalam perencanaan pembangunan wilayah yang berwawasan 

lingkungan. Nilai IPU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai 0 

menggambarkan kualitas terburuk, sedangkan nilai ideal adalah 100 yang 

menggambarkan kualitas terbaik. Adapun parameter yang ditetapkan untuk 

menentukan tingkat kualitas udara ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu, SO2 

(Sulfur Oksida), CO (Karbon Monoksida), NO2 (Nitrogen Oksida), O3 (Ozon), 

HC (Hidrokarbon), PM-10 (Particulate Matter <10 μm), PM-2,5 (Particulate 

Matter <2,5 μm), TSP (Total Suspended Particulate /Total Partikel Tersuspensi), 

logam Pb (Timbal), Dustfall, F (Total Flouride), Flour Index, Klorin dan Cl2 

(Klorin Dioksida), serta Sulphat Index. Pemantauan kualitas udara ambien di 

Kabupaten Sigi pada tahun 2018 dilakukan pada 8 Kabupaten. Pemantauan udara 

ambien dengan metode passive sampler juga dilakukan atas kerjasama 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tahun 2017. Pemantauan 

kualitas udara ambien dilakukan pada 8 (delapan) lokasi dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, masing-masing untuk parameter SO2, CO, 

NO2, O3, HC, PM 10, PM 2,5, TSP, Pb, Dustfall, Total Flourides sebagai F, Flour 

Index, Khlorine dan Khlorine Dioksida, dan Sulphat Index, seperti yang terlihat 

pada Pada Gambar 3.18. Konsentrasi masing-masingnya parameter yaitu SO2 

berkisar 2,237-8,37 μg/Nm3; CO 9,806-3,576  μg/Nm3; NO2 2,41-7,38, O3 11,078 

– 61,754, HC 29,844 – 95,124 μg/Nm3;  PM10, 20,34- 77,6 μg/Nm3 PM 2,5 
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74,054 μg/Nm3 . (Sumber: Olahan Tabel-37. Lampiran Dokumen IKPLHD 

Kabupaten Sigi Tahun 2017) 

 

Gambar 3.18. 

Kualitas Udara Kabupaten Sigi 2018 

 

Pada Gambar 3.18. memperlihatkan bahwa pada umumnya semua wilayah 

di Kabupaten Sigi memiliki kualitas udara yang  baik atau dibaah baku mutu  . 

Hal ini dimungkinkan karena di Kabupaten Sigi belum terdapat aktvitas perkotaan 

dan kawasan industri hanya aktivitas perkebunan yang lebih dominan.  

3.3.4. Respon Terhadap Upaya Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Udara 

di Kabupaten Sigi 

Respon atau tindakan yang dilakukan melalui kebijakan program dan 

kegiatan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas udara di 

Kabupaten Sigi diantaranya: 

a) Respon terhadap pengaruh perubahan iklim yang dapat menimbulkan resiko 

bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor dan penyakit menular, dll 

yaitu Pemerintah Daerah bersama masyarakat ikut aktif terlibat dalam 

menggerakkan Program Penghijauan, dan pembuatan Ruang terbuka hijau  

dan hutan kota.  Sedangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan 

Penghijauan demikian halnya Reboisasi oleh Balai Taman Nasional Lore 

Lindu.  
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Masyarakat dibina untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip adapatasi dan 

mitigasi terhadap perubahan iklim dari lingkungan sekitarnya, seperti 

menanam tanaman obat dan holtikultura sebagai tanaman pangan yang bisa 

ditanam disekitar perkarangan rumah seperti jahe, serai, cabe, tomat, dll; 

melakukan pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat kotoran sapi dengan 

pemanfaatan biodigester/biogas menjadi energi alternatif yang dapat 

digunakan sebagai sumber energi listrik dan api tungku memasak. Upaya lain 

yang telah dilakukan masyarakat yaitu mulai menerapkan pemilahan sampah 

dengan  prinsip 3R, pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk organik 

untuk tanaman perkarangan, karena sampah organik merupakan penyumbang 

gas metan di atmosfer. 

b) Respon terhadap upaya pengendalian pencemaran kualitas udara yang 

disebabkan oleh Pencemaran oleh emisi sumber bergerak yang berasal dari 

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu dengan melakukan 

pemantauan pasokan penggunaan bahan bakar di kabupaten dan perkiraan 

emisi yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil. Sedangkan 

pembatasan penggunaan BBM subsidi tidak signifikan berpengaruh terhadap 

penggunaan BBM, dan masih banyak yang menggunakan fasilitas BBM 

subsidi. Penambahan jumlah kendaraan untuk angkutan umum juga mesti 

didukung oleh ketersediaan tempat prasarana terminal yang representatif bagi 

penumpang angkutan umum, sehingga masyarakat tidak enggan lagi 

menggunakan angkutan umum. Hal ini dapat dilihat pada Tabel- 32 Lampiran 

Dokumen IKPLHD Kabupaten Sigi Tahun 2018, bahwa penambahan jumlah 

kendaraan bermotor juga harus diiringi dengan penambahan dan perbaikan 

jalan yang ada di Kabupaten Sigi  sebagai sarana penghubung. Solusi ini 

adalah diharapkan efektif dalam hal pengurangan emisi secara bertahap yang 

berasal dari kendaraan bermotor, dan masyarakat tidak perlu setiap saat 

menggunakan kendaraannya masing-masing, cukup menggunakan angkutan 

umum yang tersedia. Selain itu, penerapan bike to work atau car free day satu 

hari dalam seminggu dapat mulai digiatkan sebagai salah satu bentuk upaya 

pengendalian terhadap pencemaran udara. 



[DOCUMENT TITLE] 
BUKU II: LAPORAN UTAMA INFORMASI 

KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN SIGI TAHUN 2019      

  
 

Analisis Pressure, State, dan Response Isu Lingkungan Hidup Daerah 
 

III-47 

 

Kabupaten Sigi masih memiliki kondisi kualitas udara yang baik, ini terlihat 

dari Gambar 3.18. hal ini menunjukkan masih adanya hutan di daerah 

Sualwesi Tengah  sebagai paru-paru dunia.  

c) Respon terhadap pengendalian pencemaran udara dari emisi sumber tak 

bergerak yang berasal dari penggunaan bahan bakar minyak, gas dan bahan 

bakar lainnya untuk kegiatan industri atau usaha/kegiatan, yaitu dengan 

melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan sesuai 

dengan dokumen RKL-RPL yang dibuat. Kegiatan pemantauan udara ambien 

rutin dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi  hampir setiap 

tahunnya mewakili kecamatan yang memiliki sumber pencemaran cukup 

tinggi, yang didanai melalui APBD Kabupaten Sigi dalam Program 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Kegiatan 

Pemantauan Kualitas Lingkungan. Sementara itu, untuk kegiatan pengawasan 

pada usaha/kegiatan juga rutin dilakukan pengawasan pada Program 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melalui kegiatan 

Pengkajian Dampak Lingkungan dan Pengawasan Jenis Usaha/ Kegiatan.  

d) Kebakaran hutan atau lahan yang dipicu oleh pembukaan lahan baru dan 

ditemukannya titik panas dan titik api  di wialyah hutan harus diwaspadai, 

karena dapat berdampak terhadap perubahan kualitas udara. Hal ini selalu 

menjadi perhatian Pemerintah.  Upaya mengantisipasi terjadinya kasus asap 

kabut yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya, dan membuat posko 

bencana padadaerah rawan bencana kebakaran. Selain itu juga melakukan 

himbauan kepada masyarakat melalui tenaga penyuluh lapangan perkebunan 

dan pertanian untuk tidak melakukan pembakaran pada lahan perkebunan dan 

pertanian saat musim kering. 

 

3.4. RESIKO BENCANA 

Definisi Bencana pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana menyebutkan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 
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kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan 

definisi tersebut penyebab bencana dapat dikelompokkan pada 3 (tiga) faktor 

yakni faktor alam, nonalam, dan manusia. Definisi Kejadian Bencana adalah 

peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, 

jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal 

yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu 

kejadian. 

Sedangkan faktor penyebab bencana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana 

nonalam, dan bencana sosial sebagai berikut :  

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa 

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah 

longsor. 

2. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal 

modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik 

sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kawasan bencana alam 

dibedakan menjadi dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan 

rawan gelombang dan kawasan rawan banjir. Berdasarkan klasifikasi tersebut, 

pada wilayah Kabupaten Sigi teridentifikasi bencana alam berupa gerakan tanah, 

kerawanan longsor, dan banjir. Selain hal tersebut juga, akhir-akhir ini disebabkan 

perubahan iklim dan masih tingginya tutupan lahan dan pengusahaan kegiatan 

perkebunan di Kabupaten Sigi . Berdasarkan hal tersebut diatas, pada wilayah 

Kabupaten Sigi beberapa jenis kerawanan bencana yang terjadi adalah antara                  

lain : 

1. Gerakan tanah 
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2. Kerawanan longsor/tanah longsor 

3. Bencana banjir 

4. Bencana kebakaran hutan dan lahan 

Tekanan/pressure pada resiko bencana adalah kegiatan manusia atau 

kondisi alam memberikan tekanan kepada lingkungan hidup (pressure) dan 

menyebabkan perubahan dan dampak pada sumber daya alam dan lingkungan 

hidup baik secara kualitas maupun kuantitas. Tekanan/pressure pada resiko 

bencana meliputi interaksi-interaksi berikut ini: 

a. Kodisi alam dan lingkungan yang dapat menyebabkan resiko bencana; 

b. Aktifitas manusia yang dapat menimbulkan dampak negatif dan 

menimbulkan resiko bencana; 

Kondisi atau status resiko kebencanaan adalah kejadian kebencanaan atau 

resiko kejadian kebencanaan yang terjadi pada wilayah Kabupaten Sigi dan 

respons adalah tingkat upaya para pemangku kepentingan melaksanakan terutama 

pemerintah terhadap status kejadian kebencanaan atau resiko kejadian 

kebencanaan pada wilayah Kabupaten Sigi. 

3.4.1. Bencana Gerakan Tanah 

Informasi tekanan/pressure bencana gerakan tanah longsor dapat dilihat 

dari kajian pada Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 

2013-2033, informasi tekanan/pressure bencana gerakan tanah longsor yang 

disebabkan gempa bumi, kelerengan terjal, maupun adanya kontak antara batuan 

yang mempunyai densitas yang berbeda. Gerakan tanah yang terjadi pada wilayah 

Kabupaten Sigi umumya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi 

geologi, morfologi, dan curah hujan. Bedasarkan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Sigi, gerakan tanah yang terjadi Kabupaten Sigi 2018 

disebabkan oleh gempa bumi. Selanjutnya dilaporakan bahwa  wilayah Kabupaten 

Sigi dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan yang labil 

sehingga tingkat kerentanan gerakan tanah juga tinggi. Hal ini juga dipicu oleh 

bentuk muka tanah (morfologis), kondisi geologis, curah hujan sehingga pada saat 

gempa mudah terjadi pergerakan tanah.  
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Di Kabupaten Sigi  sangat rentan dengan gerakan tanah tyang diakibatkan 

oleh kondisi geologiny. Status bencana gerakan tanah pernah terjadi pada 28 

September 2018  yang mengakibatkan rusaknya sebagian prasarana jalan dan 

lahan pertanian sekitar 202 hektar di wilayah Jono Oge terdampak likuifaksi dan 

sekitar 366 unit rusak. Karakteristik bencana gerakan tanah tersebut bercirikan 

oleh adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan terjadi secara tiba-tiba dan 

serentak dengan kecepatan tinggi.  

Adapun respon atau upaya dari Pemerintah Kabupaten Sigi untuk resiko 

kebencanaan gerakan tanah adalah dengan penataan lokasi yang berpotensi 

mengalami resiko kebencanaan gerakan tanah tersebut tidak dijadikan kawasan 

pemukiman dan pusat perekonominan bagi masyarakat Kabupaten Sigi. Penataan 

tersebut dikuatkan dan diimplementasikan pada Produk Hukum Daerah berupa 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi dan kebijakan daerah tidak 

memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lokasi yang berpotensi gerakan 

tanah. Selain hal tersebut, dalam hal mitigasi atau penanggulangan, Pemerintah 

Kabupaten Sigi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai dan 

menerapkan sistem tanggap darurat dalam penanggulangan tanggap darurat 

bencana di Kabupaten Sigi. 

3.4.2. Kerawanan Longsor 

Informasi tekanan/pressure bencana kerawanan longsor berupa kondisi 

kontur lahan yang tinggi/kelerengan, curah hujan tinggi, dan tutupan lahan yang 

renggang/lahan terbuka serta jenis tanah merupakan variabel utama terjadinya 

longsoran. Berdasarkan beberapa variable tersebut, pada kajian Dokumen 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2013-2033 telah dipetakan 

persentase dan luasan kerawanan longsor dengan 4 (empat) kriteria kerawanan 

longsor yakni rawan, rendah, sedang, dan tinggi, berikut kriteria kerentanan 

bahaya longsor pada luasan wilayah Kabupaten Sigi. 

Status bencana longsoran tanah pada tahun 2017 berdasarkan data dari 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi pada Tabel 3.12. 

Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, Kerugian di Kabupaten 

Sigi pada Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi 



[DOCUMENT TITLE] 
BUKU II: LAPORAN UTAMA INFORMASI 

KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN SIGI TAHUN 2019      

  
 

Analisis Pressure, State, dan Response Isu Lingkungan Hidup Daerah 
 

III-51 

 

Tahun 2017, bahwa terjadi kejadian bencana tanah longsor menimpa pada 

wialyah Palolo, Kulawi dan Pipikoro  dengan jumlah kerugian mencapai Rp. 

350.000.000  

Tabel 3.12 

Luas Daerah Rawan Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawanan di 

Kabupaten Sigi 

Tahun No 
Kabupaten/ 

Kota 

Jenis 

Bencana 

Jumlah Korban 

Meninggal(Jiwa) 

Perkiraan 

Kerugian 

(Rp) 

1 2 3 4 5 6 

 
1 Sigi 

Gempa 

bumi - 150,000,000 

tanah 

longsor  - 200,000,000 
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi, 2018 

Keternagan :   - = tidak ada data 

 

Adapun respon atau upaya dari Pemerintah Kabupaten Sigi untuk resiko 

kebencanaan tanah longsor hampir sama dengan upaya mitigasi bencana lainnya 

yakni dengan penataan lokasi yang berpotensi mengalami resiko kebencanaan 

tanah longsor tersebut tidak dijadikan kawasan pemukiman dan pusat 

perekonominan bagi masyarakat Kabupaten Sigi. Penataan tersebut dikuatkan dan 

diimplementasikan pada Produk Hukum Daerah berupa RencanaTata Ruang 

Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2013-2033 dan kebijakan daerah tidak 

memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lokasi yang berpotensi tanah 

longsor. Selain hal tersebut, dalam hal mitigasi atau penanggulangan, Pemerintah 

Kabupaten Sigi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai dan 

menerapkan sistem tanggap darurat dalam penanggulangan tanggap darurat 

bencana di Kabupaten Sigi. 

3.4.3. Bencana Banjir 

Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan 

merendam suatu daratan atau banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada 

daratan yang biasanya tidak terendam air. Banjir terjadi disebabkan catchement 

area tidak mampu atau tidak tersedia untuk menyerapkan air ke tanah sehingga air 

akan menggenangi lahan atau kawasan yang rendah dan terbuka. 
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Informasi tekanan/pressure bencana banjir berupa kondisi kontur lahan 

yang rendah dari wilayah sekitarnya, curah hujan tinggi, dan tutupan lahan yang 

renggang sebagai penahan air serta kondisi jaringan drainase dan folder untuk 

penampung air. Variable utama penyebab banjir di Kabupaten Sigi yang 

disebabkan oleh faktor pengelolaan manusianya berupa ketersediaan jaringan 

drainase dan kondisi tutupan lahan sekitar daerah yang terkena banjir. Sedangkan 

yang disebabkan alam seperti curah hujan tinggi kontur lahan yang lebih rendah 

dari wilayah sekitarnya.  

Ketersediaan jaringan drainase beserta retensi folder pada Kabupaten Sigi 

masih sangat minim ketersediaanya. Di Kabupaten Sigi yang sangat berpotensi 

mengalami kejadian bencana banjir adalah dataran banjir yang morfologi dataran 

sepanjang aliran sungai. Pada saat kondisi curah hujan normal tidak terjadi luapan 

tetapi pada saat curah hujan tinggi terutama pada bagian hulu sungai maka akan 

berpotensi terjadinya luapan dan genangan atau banjir. 

Kejadian banjir pada tahun 2017 di Kabupaten Sigi berdasarkan 

informasiDokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 

Tahun 2017 yang sumber informasinya berasal dari Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Sigi bahwa pada tahun 2017 terjadi 5 kali kejadian 

genangan air melanda pemukiman dan rumah warga serta fasilitas umum. 

Kejadian banjir yang melanda Kabupaten Sigi menyebabkan 243 KK hilang dan  

menelan 884 korban jiwa.  

Secara spesifik kejadian banjir tersebut terjadi pada dataran banjir dekat 

dengan sungai yang disebabkan pembukaan lahan hutan menjadi perkebunan 

masyarakat serta perambahan hutan 

Adapun respon atau upaya dari Pemerintah Kabupaten Sigi adalah 

meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Upaya pencegahan 

berupa penataan kegiatan budi daya melalui Perencanaan Tata Ruang dan 

Wilayah baik kegiatan pemukiman, perkebunan dan kegiatan budi daya lainnya. 

Upaya penanggulangan berupa pertolongan pertama pada masyarakat terdampak 

banjir baik dari sisi sosial dan kesehatan dimana upaya penanggulangan bencana 

banjir ini dikordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk 
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upaya pemulihan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sigi melalui Organisasi 

Perangkat Daerah terkait misalnya prasarana jalan dan jembatan dilakukan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan, restorasi lahan sawah terdampak banjir 

dilakukan bersama oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan serta dampak 

lainnya oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait. 

Tabel 3.13 

Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian di Kabupaten Sigi  

Tahun 2018 

No. Kabupaten 
Total Rumah 

Terendam  
Jumlah Korban 

Perkiraan 

Kerugian 

(Rp) 

1 Kabupaten Sigi 243  884  -  

 

Keterangan : (-) tidak ada data 

   

 

Sumber : BPS Kabupaten Sigi, 2018 

  

 

3.5. PERKOTAAN   

Kawasan perkotaan  adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan 

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, 

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan 

kegiatan ekonomi. Bora sebagai wilayah pedesaan yang ditetapkan sebagai 

Ibukota Kabupaten hinga saat ini belum dikategrika sebagai perkotaan. Walaupun  

status lingkungan pada perkotaan dapat dilihat dari aspek fisik berupa pencemaran 

air, pencemaran udara, kerusakan lahan, dan timbulan sampah domestik dan aspek 

sosial ekonomi berupa dampak dari manusia yang membuat kehidupan kurang 

nyaman. Namun sebagai wilayah ibu kota tentunya memiliki permasalahan dan 

tekanan terhadap lingkungan hidup dilihat dari sisi fasilitas yang tersedia, sistem 

dan area untuk kawasan perkantoran.  

Sedangkan upaya atau respon pemerintah daerah yang telah dilakukan 

terkait penanganan tekanan dan status lingkungan pada perkotaan meliputi upaya 

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan disebabkan kegiatan 

perkntoran dan aktivitas pemukiman penduduk terdiri dari upaya pencegahan, 

upaya penanggulangan dan upaya pemulihan. 
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3.5.1. TEKANAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP 

Sedangkan secara spesifik akan menguraikan informasi tekanan terhadap 

lingkungan seperti: 

1. Tekanan berupa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan beserta tingkat 

pendidikannya; 

2. Tekanan berupa informasi jumlah rumah tangga miskin terhadap jumlah 

rumah tangga;  

3. Tekanan berupa sarana dan prasarana lingkungan pemukiman terutama 

cakupan air bersih dan MCK, informasi yang akan diuraikan antara lain: 

 Jumlah rumah tangga dan sumber air minum; 

 Jumlah rumah tangga dan fasilitas buang air besar; 

4. Tekanan berupa sistem pengelolaan limbah cair domestik yang dihasilkan 

masyarakat perkotaan 

5. Tekanan berupa sistem pengelolaan sampah perkotaan. 

 

3.5.1.1. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan serta Tingkat 

Pendidikan 

Data Informasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kalamin dan tingkat 

pendidikan berasal dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Sigi. informasi ini dilakukan updating oleh Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Sigi yang berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan dari data 

pelaporan kelahiran, kematian dan migrasi yang bersumber dari data kecamatan. 

Gambaran tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sigi pada tahun 2017 

sebagaimana pada gambar berikut yang diuraikan persentase tingkat pendidikan 

berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan dari tidak sekolah hingga 

sarjana (S1) keatas. 
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Gambar 3.19. 

Tingkat Pendidikan Penduduk Jenis Kelamin Tahun 2017 

Pada level data tidak sekolah termasuk data belum sekolah, dan tidak 

sekolah, sedang sekolah SD serta tidak tamat SD. Sehingga belum bisa ditentukan 

berapa jumlah penduduk Kabupaten Sigi saat ini yang tidak sekolah atau tidak 

tamat SD. Jika dilihat dari keseluruhan penduduk Kabupaten Sigi, sejumlah 

18,53% tidak sekolah dan 41,28% tamat sekolah dasar, 15,12% tamat SLTP, 

19,38% tamat SLTA, 2% tamat Diploma serta hanya lebih dari 4% tamat sarjana 

keatas (S1, S2, dan S3). Dari gambar diatas, persentase tingkat pendidikan 

penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan relatif sama dengan deviasi lebih 

kurang 1-2%. Jika dikumulatifkan untuk keseluruhan jumlah penduduk 

Kabupaten Sigi, tingkat pendidikan penduduk pendidikan SLTP kebawah sangat 

tinggi yakni mencapai 65%, dan 30% tingkat SLTA serta sisanya kurang dari 5% 

mengenyam pendidikan sarjana. 

Kabupaten Sigi secara keseluruhan persentase tingkat pendidikan  penduduk  

dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 3.20. 

Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Sigi 

 Tahun 2017 

Dari gambaran uraian tersebut diatas, terlihat bahwa tingkat pendidikan 

tinggi di Kabupaten Sigi masih rendah dibandingkan dengan sekolah dasar dan 

sekolah lanjutan. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh besar terhadap ketepatan 

metode atau cara penyampaian program dan pembinaan dari Pemerintah 

Kabupaten Sigi terkait upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup pada masyarakat. 

3.5.1.2. Jumlah Rumah Tangga Miskin Terhadap Jumlah Rumah Tangga 

Indikator tekananan selanjutnya terhadap perkotaan adalah rumah tangga 

miskin. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat berpengaruh terhadap bentuk 

pengelolaan lingkungan pemukiman dari masyarakat perkotaan tersebut. Selain 

itu cara hidup yang dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan penduduk sangat 

dipengaruhi dengan beban lingkungan yang dihasilkan nantinya. Makin rendah 

tingkat kesejahteraan masyarakatnya, beban pencemaran yang dihasilkan oleh 

masyarakat pemukiman pemukiman tersebut makin tinggi. 

Data rumah tangga miskin yang disampaikan disini adalah data rumah 

tangga miskin yang mendapatkan JKN. Data ini diperoleh dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sigi tahun 2017. Adapun kriteria rumah tangga yang menerima JKN 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima 

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, diantaranya disebutkan bahwa: 

18,53%

41,28%

15,12%

19,38%
2% 4% 0,02% 0,27%

Tidak Sekolah SD SLTP SLTA Diploma S1 S2 S3
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1. Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh Menteri Sosial 

setelah berkoordinasi dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. 

2. Hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh 

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik 

(BPS) diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial untuk dijadikan data 

terpadu. 

3. Data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dirinci menurut provinsi 

dan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI 

Jaminan Kesehatan 

4. Menteri Kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan 

sebagai peserta program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Berikut 

ini gambaran persentase jumlah rumah tangga miskin terhadap jumlah rumah 

tangga pada kecamatan di Kabupaten Sigi. 

Kabupaten Sigi secara keseluruhan jumlah rumah tangga miskin mencapai 

12,76% pada tahun  2017 dan tidak menagalami perubahan hingga tahun 2018. 

Hal ini berkorelasi dengan jumlah penduduk.  

 

Gambar 3.21. 

Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Sigi Tahun 2016- 2018 

Dengan masih tingginya tingkat rumah tangga miskin pada Kabupaten Sigi 

secara umum maka tingkat pola hidup sehat dan penataan kebersihan masih 

sangat rendah sehingga beban pencemar domestik yang dihasilkan akan lebih 

besar. Salah satu upaya untuk peningkatan kualitas lingkungan adalah 

peningkatan kesejahteraan dari pada masyarakatnya. 
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3.5.1.3. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum; 

Kualitas air minum dan air bersih mempengaruhi kualitas kesehatan 

masyarakat. Pada kumpulan pemukiman yang kurang sehat biasanya kualitas air 

minum dan air bersihnya kurang baik, selain itu prasarana sumber air bersihnya 

kurang tersedia. Data jumlah rumah tangga dan sumber air minum berasal dari 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi tahun 2017. Berikut ini gambaran penggunaan 

sumber air pada rumah tangga di Kabupaten Sigi tahun 2017 dan sumber air 

minum kabupaten  di Kabupaten Sigi. 

 

Gambar 3.22 

Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum  

Tahun 2017 di Kabupaten Sigi 

Sumber air bersih yang digunakan rumah tangga masih didominasi oleh air 

sumur dan Air Ledeng/PAM serta sumber seperti mata air. Namun pada gambar 

terlihat penggunaan air ledeng dan air sumur semakin menigkat pada tahun 2018 

karena mulai adanya pembangunan sistem pelayanan air minum (SPAM). Pada 

Gambar 3.22. Jumlah rumah tangga dan ketersediaan fasilitas air minum menjadi 

tekanan terhadap perubahan kualitas lingkungan di Kabupaten Sigi. Limbah cair 

dan limbah padat yang dihasilkan dari limbah domestik rumah tangga inipun 

dapat memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap kondisi sumber air dan 

kualitas air. Pada Gambar 3.22 memperlihatkan ketersediaan fasilitas air munum 

tertinggi terdapat di Wilyah Biromaru menyusul Pandere.  
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Tabel-14 

 Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum 
 

No Kabupaten Kota Mata Air Ledeng/ PAM Sumur Sungai Hujan 

1 2 3 4 5 6 7 

1 BIROMARU 0 2026 10488  10448 

2 DOLO 0 0 5485  0 

3 KAMAIPURA 0 2946 6649  0 

4 PANDERE 0 9838 1132  0 

5 TINGGEDE 0 0 4576  0 

6 MARAWOLA 0 0 1600  0 

7 KALEKE 0 0 0  0 

8 BALUASE 0 4217 2332  0 

9 DOMBUSOI 0 713 713  0 

10 PALOLO 0 0 0  0 

11 BANPRES 0 1475 1451  0 

12 LINDU 259 3426 601  0 

13 KULAWI 0 0 0  0 

14 GIMPU 2345 5826 1061  0 

15 KANTEWU 0 6461 0  0 

16 BANASU 0 2100 0  0 

17 TOWULU 0 2886 0  0 

18 KINOVARO 0 0 0  0 

19 NOKILALAKI 305 0 407  0 

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Sigi, 2018 

 

3.5.1.4. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Buang Air Besar; 

Fasilitas buang air besar merupakan fasilitas yang sangat penting dalam 

rumah tangga. Fasilitas ini menunjukkan tingkat pola hidup yang terkait kesehatan 

dalam suatu rumah tangga. Fasilitas buang air besar juga merupakan langkah 

preventif dalam pengendalian pencemaran air dan pencegahan penyebaran vektor 

penyakit. Berikut ini jumlah rumah tangga dengan fasilitas buang air besarnya di 

Kabupaten Sigi.  Secara persentase jumlah rumah tangga yang telah mempunyai 

fasilitas buang air besar sendiri yakni sekitar 87% MCK dari jumlah rumah tangga 

yang terdata.  Dari gambaran tersebut mayoritas rumah tangga di Kabupaten Sigi 

telah memiliki fasilitas buang air besar sendiri pada masing-masing rumah. 

Namun berdasarkan data yang diperoleh masih ada masyarakat yang 

menggunakan sungai sebagai tempat buang air besar. Hal ini mengindikasikan 

bahwa sebagian  masyarakat terutama yang bermukim disekitar sungai  belum 

meninggalkan kebiasaannya membuang air besar di sungai.  Daerah yang paling 

tinggi jumlah  penduduknya memanfaatkan sungai sebagai tempat BAB adalah 
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Palolo. Namun secara keseluruhan berdasarkan fasilitas BAB yang dimiliki rumah 

tangga, pada Kabupaten Sigi kesadaran masyarakat menjadi hal  penting demi 

untuk kenyamanan dan kesehatan keluarga. 

 

 

Gambar 3.23. 

Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 

2018 di Kabupaten Sigi 

 

Pertambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah limbah cair 

dan limbah padat yang dihasilkan, sehingga ketersediaan fasilitas tempat buang 

air besar juga seharusnya semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah 

penduduk. Hal inilah yang dapat menjadi perhatian untuk  terjadinya penurunan 

kualitas sumber air, baik itu air sungai, embung ataupun air tanah/sumur. 

Peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah yang tidak dibarengi dengan 

peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan akan menimbulkan 

permasalahan baru bagi pembangunan daerah. Baik permasalahan sosial maupun 

permasalahan lingkungan. Menurut BPS pertumbuhan penduduk dan kepadatan 

penduduk tahun 2018 di Kabupaten Sigi sebesar 1,1%.  Pada tren tersebut di atas, 

terlihat peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB sendiri 

dan tren rumah tangga tidak memiliki fasilitas BAB. Secara umum terlihat 

peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya fasilitas BAB dalam rumah 

tangga sehingga diharapkan berkurangnya pencemaran lingkungan akibat limbah 

domestik kakus dan penyebaran vector penyakit akibat limbah domestik kakus. 
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Tabel-15.  

Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar 

 

No 

Wilayah 

Administrasi 

Kab/kota/kec 

Jumlah 

KK 

Fasilitas Buang Air Besar 

Sendiri Bersama Umum Sungai 

1 Dolo 4959 394 0 0 4565 

2 Dolo Barat 3678 962 331 150 2603 

3 Dolo Selatan 4336 56 58 22 3840 

4 Gumbasa 2890 1278 46 22 2226 

5 Kiovaro 2774 335 259 132 1957 

6 Kulawi 4155 927 66 47 2968 

7 Kulawi Selatan 2337 438 127 56 1848 

8 Lindu 1290 170 34 15 1231 

9 Marawola 8370 1027 58 0 3678 

10 Marawola 

Barat 

1756 12 2 2 1512 

11 Nokilalaki 1580 322 128 55 966 

12 Palolo 7610 914  305 60 13388 

13 Pipikoro 2089 169 611 373 1699 

14 Sigi Biromaru 13026 2713 1534 765 5471 

15 Tanambulava 2163 268 191 53 2052 

Keterangan : 

Sumber :  Dinas Kesehatan Kab Sigi, 2018 

 

3.5.1.5. Air Limbah Domestik Perkotaan 

Air limbah domestik perkotaan berasal dari pemukiman dan fasilitas 

kegiatan perekonomian masyarakat seperti hotel dan rumah makan. Sistem 

pengelolaan air limbah kegiatan rumah makan dilakukan pengelolaan parsial 

masing-masing rumah makan dengan membuat folder atau bak kontrol. 

Sedangkan untuk kegiatan perhotelan mengalirkan air kegiatan domestiknya ke 

dainase.   

Limbah yang paling banyak berasal dari limbah rumah tangga yang 

berbentuk padat dan cair. Untuk  pembuangan  limbah  cair,  saluran  yang  

dipakai  adalah  saluran  drainase.  Perkiraan  air  limbah menggunakan asumsi 

75% dari kebutuhan air bersih. Air limbah yang diproduksi sebesar 8.324.211 

liter/hari. 

  Kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diestimasi volume air 

limbah domestiknya adalah kegiatan rumah tanggal dengan estimasi bahwa 

ketersediaan septitank yang layak dibandingkan dengan jumlah KK sekitar 75% 
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selebihnya tersedia namun kategori tidak layak.  Jika rerata limbah cair rumah 

tangga diasumsikan 1/8 m3 perhari jika dkalikan  dengan jumlah septitank secara 

keselurahn maka volume limbah cair  mencapai volume sebesar 430,123 m3/hari.  

Sedangan untuk kegiatan klinik, Puskesmas, belum didapatkan datanya sehingga 

belum dapat dilakukan pengitunngan prakiraan. 

Sistem pengelolaan air limbah pemukiman untuk limbah kakus dengan 

menggunakan septic tank. saat ini sebagian besar septic tank pada pemukiman 

masyarakat belum mempunyai kriteria kedap air sehingga dianggap kurang layak. 

Hal ini menyebakan tingginya tedensi inflitrasi atau penyerapan air limbah kakus 

pada tanah yang dapat menyebabkan pencemaran tanah. Air limbah domestik 

kegiatan mandi dan cuci pemukiman dialirkan sebagian  pada drainase yang 

muaranya ke sungai dan Laut. Air limbah mandi cuci kegiatan pemukiman ini 

mempunyai unsur pencemar deterjen dan suspended solid dapat menambah beban 

pencemar perairan. selain air limbah domestik dari kegiatan pemukiman, hanya 

sebagian rumah makan yang memiliki folder atau bak control untuk mengolah air 

limbah domestic cuciannya. Dari air limbah cucian rumah makan tersebut 

diperkirakan menyumbang beban pencemaran BOD (biological oxygen demand), 

minyak lemak dan deterjen yang cukup tinggi. Parameter tersebut cukup 

memberikan beban pencemar bagi lingkungan perairan sebab muara dari drainase 

adalah sungai. Dari air limbah kegiatan perhotelan yang mempunyai unsur 

pencemar yang tinggi berupa parameter deterjen dan parameter suspended solid 

sebagian besar langsung ke saluran drainase lingkungan yang muaranya adalah 

sungai. Beban pencemar ini mempunyai tedensi menambah beban pencemar bagi 

lingkungan perairan. 

Secara idealnya kegiatan domestik ini harus melalui pengelolaan air limbah 

yang disebut Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal (IPAL 

Komunal). Dengan keterbatasan sumber daya keuangan dari daerah, Kabupaten 

Sigi belum mampu menyediakan sarana pengolahan air limbah untuk kegiatan 

domestic masyarakat. Dalam perencanaan pengembangan wilayah (RTRW) dan 

dokumen RDTR, Kabupaten Sigi telah merencanakan  ketersediaan jaringan 

drainase dan IPAL Komunal yang akan mengolah air limbah kegiatan domestik 

masyarakat. 
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3.5.1.6. Timbulan Sampah Domestik; 

Dalam uraian ini akan digambarkan timbulan sampah domestik jumlah 

penduduk, timbulan sampah domestik dari kegiatan masyarakat serta timbulan 

sampah domestik dari kegiatan kesehatan dan timbulan sampah dari kegiatan 

fasilitas umum. Sdangkan timbulan sampah domestik dari pusat perekonomian 

masyarakat yakni pasar belum dapat dilakukan estimasi. 

Pada uraian ini akan digambarkan timbulan sampah domestik dari jumlah 

penduduk baik penduduk Kabupaten Sigi secara keseluruhan maupun dari 

penduduk Kabupaten/Kota yang direncanakan sebagai perkotaan berdasarkan 

Rencanan Tata Ruang Wilayah  Kabupaten Sigi Tahun 2010-2030. 

Berdasarkan Dokumen Kajian Timbulan Sampah dari Dinas Lingkungan 

Hidup  Kabupaten Sigi Tahun 2017, konversi timbulan sampah m3/orang/hari 

adalah 1,3 m3/orang/hari maka kondisi timbulan sampah di Kabupaten Sigi 

sebagaimana gambar berikut. 

 

 

Gambar 3.24. 

Hubungan Penduduk dan Perkiraan Timbulan Sampah Tahun 2017 di 

Kabupaten Sigi  

Total timbulan sampah yang dihasilkan selama setahun untuk 15 Kecamatan 

sekitar 23,143 m3/hari atau rata-rata timbulan sampah per-hari 1.54 m3/hari. Jika 

destimasi dengan pertambahan penduduk rata-rata 2% pertahun maka timbulan 

sampah pada tahun berikutnya volume sampah dihasilkan pada tahun 2018  

adalah 2.6 m3/hari. 
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Untuk pengelolaan limbah padat sampah dan sampah rumah tangga juga 

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kualitas air. Masih rendahnya 

kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan 

masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Selain itu, 

pengelolaan limbah cair yang berasal dari beberapa usaha/kegiatan yang tersebar 

di Kabupaten Sigi menjadi tekanan terhadap pengelolaan lingkungan hidup di 

Kabupaten Sigi. Pengawasan terhadap pengelolaan usaha/kegiatan, limbah 

padat/cair, B3 dan limbah domestik belum dapat terpantau secara keseluruhan 

disebabkan oleh keterbatasan anggaran kegiatan pengawasan usaha/kegiatan 

terhadap pengelolaan LH. 

Secara sarana dan prasarana persampahan dan sistem pengelolaan 

persampahan telah terbentuk sistem pengelolaan sampah di seluruh Kecamatan 

tetapi belum optimal. Dari TPS sampah pada beberapa titik lokasi dilakukan 

penjemputan oleh truk sampah Dinas Pekerjaan Umum dan dilakukan 

penimbunan pada TPA (tempat pemrosesan akhir) sampah yang ada di setiap kota 

yang berjarak agak jauh dilakukan pembuangan pada TPA sementara (yakni 

dilakukan penimbunan pada suatu lokasi). 

Tabel 3.16.  

Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Per Hari 

No Kab. / Kota / Kecamatan Jumlah Penduduk 
Timbulan Sampah (M³ / 

hari) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Pipikoro 8.346 0,826254 

2 Kulawi Selatan 9.149 0,905751 

3 Kulawi 15.346 1,519254 

4 Lindu 5.791 0,573309 

5 Nokilalaki 6.076 0,601524 

6 Palolo 29.527 2,923173 

7 Gumbasa 12.467 1,234233 

8 Dolo Selatan 15.607 1,544499 

9 Dolo Barat 13.577 1,344123 

10 Tanambulava 9.595 0,949905 

11 Dolo 22.232 2,200968 

12 Sigi Biromaru 46.274 4,581126 

13 Marawola 22.668 2,244132 

14 Marawola Barat 6.894 0,682506 

15 Kinovaro 10.232 1,012968 

Keterangan: 

Sumber: DLH Kab. Sigi, 2018 
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3.5.2. STATUS LINGKUNGAN HIDUP PERKOTAAN 

Secara spesifik indikator kualitas lingkungan yang diperkirakan dipengaruhi 

oleh tekanan pada perkotaan antara lain: 

1. Kualitas air sungai sekitar perkotaan; 

2. Kualitas air embung/kolam retensi sekitar perkotaan; 

3. Kualitas air sumur sebagai air baku masyarakat; 

4. Kualitas udara ambient pada perkotaan; 

5. Jenis penyakit utama yang diderita masyarakat; 

Berikut ini akan diuraikan secara rinci, indikator kualitas lingkungan terkait 

tekanan pada perkotaan dimana katagori kota berdasarkan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2013-2033,  

3.5.2.1. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Masyarakat 

Informasi jenis penyakit utama yang diderita masyarakat pada Kabupaten 

Sigi pada tahun 2017 berasal dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, dari 

informasi tersebut diperoleh gambaran 10 (sepuluh) penyakit utama yang diderita 

oleh masyarakat Kabupaten Sigi. Berikut ini persentase jumlah penyakit utama 

yang diderita masyarakat Kabupaten Sigi tahun 2017.  

 

Gambar 3.25. 

Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk di Kabupaten Sigi  

Tahun 2018 
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Persentase penyakit ISPA paling banyak diderita yakni mencapai 

35.12% dan diikuti dengan penyakit Gasritis atau penyakit lambung 

sebanyak 21.94%. Penyakit yang paling sedikit diderita oleh masyarakat 

Kabupaten Sigi adalah penyakit Kencing Manis 1.74%.  Penyakit ISPA 

dapat diperkirakan salah satu penyebabnya adalah kondisi cuaca dan kondisi 

kualitas udara.  

Untuk perubahan penyakit utama yang diderita, dari tahun 2016 ke tahun 

2017 terjadi peningkatan pendertita yaki untuk penyakit Gasritis dan penyakit 

Febris/demam serta penyakit lainnya. 

3.5.3. UPAYA/RESPON DAERAH DALAM PENANGANAN 

PERMASALAHAN LINGKUNGAN PERKOTAAN 

Identifikasi tekanan terhadap lingkungan yang diuraikan pada uraian ersebut 

diatas antara lain : 

1. Tekanan berupa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan beserta tingkat 

pendidikannya; 

2. Tekanan berupa informasi jumlah rumah tangga miskin terhadap jumlah 

rumah tangga; 

3. Tekanan berupa sarana dan prasarana lingkungan pemukiman terutama 

cakupan air bersih dan MCK, informasi yang akan diuraikan antara lain: 

 Jumlah rumah tangga dan sumber air minum; 

 Jumlah rumah tangga dan fasilitas buang air besar; 

4. Tekanan berupa sistem pengelolaan limbah cair domestik yang dihasilkan 

masyarakat perkotaan 

5. Tekanan berupa sistem pengelolaan sampah perkotaan. 

Dari beberapa tekanan tersebut diatas dapat dikelompokkan menjadi 

permasalahan sosial masyarakat, kelengkapan sistem dari Pemerintah Kabupaten 

Sigi yang terdiri dari sistem perencanaan, sistem pengelolaan dan permasalahan 

kelengkapan sarana dan prasarana. Untuk menangani permasalahan tersebut 

diatas, Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan upaya atau respon berupa 

kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan yang terdiri dari kebijakan 
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pencegahan pencemaran, kebijakan penanggulangan pencemaran, dan 

kebijakan pemulihan pencemaran. 

Kebijakan pencegahan pencemaran yang dilakukan meliputi peningkatan 

kualitas kehidupan sosial masyarakatnya dan penataan kegiatan masyarakat. 

Peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas 

pendidikan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program 

dan kegiatan OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan 

danDinas Pendidikan. Sedangkan penataan kegiatan masyarakat melalui 

penerapaan pelaksanaan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencanan 

Detail Tata Ruang pada semua lini kegiatan masyarakat, baik kegiatan skala usaha 

maupun kegiatan domestik masyarakat. Penataan kegiatan masyarakat ini 

diperlukan ketegasan dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Sigi dalam 

penerapannya. 

Kebijakan penanggulangan pencemaran dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Sigi dengan memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana 

pengendalian pencemaran yang antara lain kelengkapan sarana dan prasarana 

SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah) Domestik berupa IPAL domestik, 

drainase atau saluran riol dan sarana prasarana pengelolaan persampahan seperti 

Container Sampah, Tempat Sampah dan (Tempat Pemerosesan Sementara). Selain 

melengkapi sarana dan prasarana, Pemerintah Kabupaten Sigi mengoptimalkan 

sistem pengelolaan lumpur tinja (IPLT) yang telah ada saat ini dan 

mengoptimalkan sistem pelayanan persampahan (UPT Kebersihan) dan 

pengelolaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)  

Berikut ini gambaran optimalisasi Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) 

Kabupaten Sigi untuk mengelola limbah kakus domestik masyarakat Kabupaten 

Sigi. 

Septic tank 

Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Pekerjaan Umum 

mengembangkan pembinaan terhadap konstruksi septic tank perumahan 

masyarakat dan pengembangan fasilitas BAB masyarakat. Secara berkala Dinas 

Pekerjaan Umum membina masyarakat agar septic tank masyarakat mempunyai 
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konstruksi yang kedap air sehingga tidak ada tedensi infiltrasi dan resapan pada 

tanah yang dapat menimbulkan pencemaran air tanah dan air permukaan. Selain 

melalui pembinaan kepada masyarakat, Dinas PekerjaanUmum melakukan 

penataan bangunan atau pemukiman masyarakat dengan mensyaratkan 

persyaraktan septic tank yang kedap sebagai kelengkapan bangunan untuk 

pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk masyarakat. 

Sampah domestik rumah tangga oleh masyarakat dilakukan pemilahan, hasil 

pemilahan sampah oleh rumah tangga terdiri dari: a. sampah yang mempunyai 

nilai guna dijual pada bank sampah, b. sampah domestik organik dimanfaatkan 

sebagai kompos pada rumah tangga, c. sampah yang tidak mempunyai nilai guna 

dikirimkan ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) Sampah yang disediakan 

oleh Pemerintah Kabupaten Sigi; 

TPS (Tempat Penampungan Sementara) Sampah dibentuk sistem terpadu 

yakni, disediakan pemilahan II, dimana dilakukan pemilahan lagi oleh kelompok 

usaha masyarakat atau nigari untuk memilah sampah yang: a. sampah yang 

mempunyai nilai guna dijual pada bank sampah, b. Sampah domestik organik 

diolah menjadi sebagai kompos menggunakan komposter pada TPS Sampah, c. 

sampah yang tidak mempunyai nilai guna dikirimkan ke TPA (Tempat 

Penampungan Akhir).  

TPA (Tempat Pemerosesan Akhir) Sampah, pada TPA Sampah Kabupaten 

Sigi dilakukan pemilahan lagi oleh petugas TPA, sampah yang dipilah sebagai 

berikut : a. sampah yang mempunyai nilai guna dijual pada bank sampah, b. 

sampah domestik organik diolah menjadi sebagai kompos menggunakan 

komposter pada TPA Sampah, c. sampah yang tidak mempunyai nilai guna dan 

menggandung B3 diolah pada incinerator dan sampah non B3 dilakukan 

penimbunan pada TPA.  

 

 

 

 

 


