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BAB III  

GAMBARAN UMUM KOTA PALEMBANG 

 

Pada bagian gambaran umum wilayah studi akan dijelaskan mengenai 

kondisi umum wilayah studi yaitu Kota Palembang.  

 

3.1 Kondisi Administratif  

Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus 

sebagai kota terbesar serta pusat kegiatan sosial ekonomi di wilayah Sumatera 

Selatan. Sebagai ibukota provinsi, Kota Palembang mempunyai peranan penting 

sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, industri, perdagangan dan 

kebudayaan, kesehatan, rekreasi dan permukiman. Di pulau Sumatera sendiri Kota 

Palembang adalah kota terbesar kedua setelah Medan. Kota Palembang terkenal 

sebagai Kota tua, yang pernah menjadi pusat pendidikan agama Budha dan banyak 

terdapat peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang tersebar di seluruh kota dan 

sekitarnya. Secara administratif  Kota Palembang memiliki batasan wilayah sebagai 

berikut :  

• Sebelah Utara   : Kabupaten Banyuasin  

• Sebelah Timur  : Kabupaten Banyuasin  

• Sebelah Barat   : Kabupaten Banyuasin  

• Sebelah Selatan  : Kabupaten Muara Enim dan Ogan Ilir  

 

Kota Palembang tahun 2018 memilki jumlah penduduk berjumlah 

1.643.488 jiwa (BPS 2018) yang artinya Kota Palembang secara jumlah penduduk 

termasuk kedalam jenis kota metropolitan. Dengan jumlah penduduk dan luas 

wilayah yang ada, maka kepadatan Kota Palembang adalah 4.052 jiwa/ km2. 

Kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di Kecamatan Ilir Timur 1 yakni 11.862 

jiwa/ km2, sedangkan wilayah yang memiliki kepadatan yang paling rendah adalah 

Kecamatan Gandus 931 jiwa/ km2. Diliat dari jumlah penduduk yang tinggi, Kota 

Palembang memiliki prospek yang kuat untuk berkembang menjadi Kotabesar 
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dalam skala regional, nasional, bahkan internasional. Potensi Kota Palembang yang 

mendukung antara lain adalah Lokasi geografis yang sangat strategis, Kedudukan 

yang dituju dalam kebijaksanaan tingkat nasional dan regional, Pemandangan alam 

yang indah yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan, Keanekaragaman 

suku bangsa (multi ethnic), dan Dukungan wilayah sekitarnya (hinterland) yang 

menunjang pertumbuhan dan perkembangan Kota Palembang Dalam RTRW Kota 

Palembang 2010-2030 dijelaskan bahwa dengan potensi serta kecenderungan 

perkembangan yang ada, ditunjang dengan lokasi yang strategis, penduduk, dan 

potensi wilayah belakangnya, Kota Palembang terlihat menuju perkembangan yang 

prospektif. Dengan kedudukan potensi tesebut, Kota Palembang dapat berperan 

sebagai pusat pertumbuhan bagi Provinsi Sumatera Selatan.



66 
 

 

 

  Sumber: Hasil Olahan GIS Peneliti, 2020 

GAMBAR 3. 1 

PETA ADMINISTRASI KOTA PALEMBANG
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3.2 Kondisi Geografis  

Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus 

sebagai kota terbesar serta pusat kegiatan sosial ekonomi di wilayah Sumatera 

Selatan. Luas wilayah Kota Palembang adalah sebesar 400,61 km2  atau 40.061 Ha. 

Secara geografis, posisi Kota Palembang terletak antara 20 52’ sampai 30 5’ 

Lintang Selatan dan 1040 37’ sampai 1040 52’ Bujur Timur dengan ketinggian rata-

rata 8 meter dari permukaan laut. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 

kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2018, berdasarkan SK Nomor 

136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari 

Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur Tiga yang merupakan 

pemekaran dari Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota 

Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Letak Kota 

Palembang ini cukup strategis karena dilalui oleh jalur jalan Lintas Pulau Sumatera 

yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Selain itu, di Kota 

Palembang juga terdapat Sungai Musi yang berfungsi sebagai sarana transportasi 

dan perdagangan antar wilayah dan merupakan Kota Air.  Secara geografis Kota 

Palembang memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di tengah – tengah 

antara Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan-

kecamatan yang berada di kota palembang digambarkan dalam tabel berikut ini :  

 

TABEL III.  1  

ADMINISTRASI KOTA PALEMBANG 

No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Luas (km²) 

1 Ilir Barat II 29 Ilir 6.22 

2 Gandus Gandus 68.78 

3 Seberang Ulu I 3/4 Ulu 8.28 

4 Kertapati Karya Jaya 42.56 

5 Jakabaring 15 Ulu 9.16 

6 Seberang Ulu II 14 Ulu 10.69 

7 Plaju Plaju Ilir 15.17 

8 Ilir Barat I Bukit Lama 19.77 

9 Bukit Kecil 26 Ilir 9.92 

10 Ilir Timur I 20 Ilir DIII 6.5 
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No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Luas (km²) 

11 Kemuning Kemuning 9 

12 Ilir Timur II 3 Ilir 10.82 

13 Kalidoni Kalidoni 27.92 

14 Ilir Timur Tiga 8 Ilir 14.76 

15 Sako Sako Baru 18.04 

16 Sematang Borang Sri Mulya 36.98 

17 Sukarami Kebun Bunga 51.46 

18 Alang-Alang Lebar Talang Kelapa 34.58 

PALEMBANG PALEMBANG 400.61 

Sumber: Kota Palembang Dalam Angka 2019 

 

3.3 Kondisi Topografi  

Keadaan topografi Kota Palembang, pada umumnya merupakan dataran 

rendah dengan ketinggian rata-rata  + 4 – 12 meter di atas permukaan laut, dengan 

komposisi: 48% tanah dataran yang tidak tergenang air, 15% tanah tergenang secara 

musiman dan 35% tanah tergenang terus menerus sepanjang musim. Lokasi daerah 

yang tertinggi berada di Bukit Seguntang Kecamatan Ilir Barat I, dengan ketinggian 

sekitar 10 meter dpl. Sedangkan kondisi daerah terendah berada di daerah Sungai 

Lais, Kecamatan Ilir Timur II. Kota Palembang dibedakan menjadi daerah dengan 

topografi mendatar sampai dengan landai, yaitu dengan kemiringan berkisar antara 

± 0 - 3° dan daerah dengan topografi bergelombang dengan kemiringan berkisar 

antara ± 2 – 10°.   

Terdapat perbedaan karakter topografi antara Seberang Ulu dan Seberang 

Ilir. Wilayah Seberang Ulu pada umumnya mempunyai topografi yang relatif datar 

dan sebagian besar dengan tanah asli berada dibawah permukaan air pasang 

maksimum Sungai Musi (± 3,75 m diatas permukaan laut) kecuali lahan - lahan 

yang telah dibangun dan akan dibangun di mana permukaan tanah telah mengalami 

penimbunan dan reklamasi. Di bagian wilayah Seberang Ilir ditemui adanya variasi 

topografi (ketinggian) dari 4 m sampai 20 m diatas permukaan laut dan ditemui 

adanya penggunaan - penggunaan mikro dan lembah - lembah yang “kontinyu” dan 

tidak terdapat topografi yang terjal. Dengan demikian dari aspek topografi pada 
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prinsipnya tidak ada faktor pembatas untuk pengembangan ruang, baik berupa 

kemiringan atau kelerengan yang besar.  

Sebagian besar dari wilayah Kota Palembang merupakan dataran rendah 

yang landai dengan ketinggian tanah rata-rata +12 meter di atas permukaan laut, 

sedangkan daerah yang bergelombang ditemukan dibeberapa tempat seperti 

Kenten, Bukit Sangkal, Bukit Siguntang dan Talang Buluh-Gandus. Adanya 

perbedaan karakter topografi di Kota Palembang (kawasan Seberang Ulu dengan 

Seberang Ilir) terkait dengan kondisi hidrologi, berupa keadaan anak sungai dalam 

wilayah.  

Di bagian wilayah Seberang Ulu terdapat anak-anak sungai yang relatif 

besar dengan muara pada Sungai Musi. Anak-anak Sungai Musi yang relatif besar 

dan berhulu di Pegunungan Bukit Barisan adalah Sungai Ogan dan Sungai 

Komering. Sedangkan anak-anak Sungai Musi yang relatif kecil adalah Sungai 

Keramasan yang berhulu di Kabupaten Muara Enim. Selain anak-anak sungai 

tersebut, terdapat pula anak-anak sungai kecil dan pendek yang bermuara pada 

Sungai Musi dan berhulu pada wilayah Kota Palembang dan kawasan sekitarnya, 

seperti Sungai Aur dan Sungai Sriguna. Pada bagian wilayah Seberang Ilir, aliran 

anak-anak sungai terbagi menjadi 2 (dua) sesuai dengan karakteristik topografi 

yang ada, berupa adanya punggungan topografi. Pada bagian selatan punggungan, 

terdapat anak-anak sungai yang mengalir pada Sungai Musi dan berhulu pada 

punggungan topografi. Anak-anak sungai tersebut meliputi Sungai Lambidaro, 

Sekanak, Buah, Batang, Selincah dan sebagainya. Pada bagian utara punggungan 

terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke utara, yang bermuara antara lain ke 

Sungai Kenten.  

3.4 Kondisi Demografi  

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 

sebanyak 1.643.488 jiwa yang terdiri atas 824.086 jiwa penduduk laki-laki dan 

819.402 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah 

penduduk tahun 2010, penduduk Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 

1,42%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk 

laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,57% menandakan bahwa 

jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk 
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perempuan. Dilihat dari tabel di bawah dapat diketahui Kepadatan penduduk di 

Kota Palembang tahun 2018 mencapai 4.102 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 18 

kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di 

Kecamatan Ilir Timur I dengan kepadatan sebesar 12.048 jiwa/km2 dan terendah di 

Kecamatan Gandus sebesar 945 jiwa/km2. 

 

TABEL III.  2  

JUMLAH PENDUDUK KOTA PALEMBANG 

NO KECAMATAN 
JENIS KELAMIN  

JUMLAH Laki-Laki Perempuan 

1 Ilir Barat II 36289 36098 72387 

2 Gandus 33067 31926 64993 

3 Seberang Ulu I 46905 46107 93012 

4 Kertapati 46277 44700 90977 

5 Jakabaring 46565 45608 92173 

6 Seberang Ulu II 53227 52588 105815 

7 Plaju 44901 44743 89644 

8 Ilir Barat I 69927 70006 139933 

9 Bukit Kecil 24503 25154 49657 

10 Ilir Timur I 38194 40122 78316 

11 Kemuning 46322 46525 92847 

12 Ilir Timur II 47319 47491 94810 

13 Kalidoni 56244 55447 111691 

14 Ilir Timur Tiga 42561 42376 84937 

15 Sako 46155 46146 92301 

16 Sematang Borang 18168 17864 36032 

17 Sukarami 78619 77890 156509 

18 Alang-alang Lebar 48844 48611 97455 

PALEMBANG 824087 819402 1643489 

Sumber: Kota Palembang Dalam Angka 2019 
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3.5 Kondisi Perekonomian  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama untuk 

mengukur pertumbuhan perekonomian disuatu wilayah. Selama empat tahun 

terakhir, PDRB Kota Palembang selalu mengalami  peningkatan. Pada tahun 2014 

nilai tambah yang terbentuk sebesar 95.072.888 juta rupiah. Pada tahun 2015, angka 

ini sebesar 108.143.796 juta rupiah, tahun 2016 sebesar 118.344.291 juta rupiah 

dan tahun 2017 sebesar 129.450.326 juta rupiah. Pada tahun 2018, nilainya menjadi 

sebesar 142.238.397 juta rupiah. Berdasarkan harga berlaku dengan migas, terdapat 

tiga sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 

2018, tiga sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor industri 

pengolahan, diikuti oleh sektor konstruksi serta sektor perdagangan besar dan 

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2018 kontribusi masing-

masing sektor di atas secara berurutan adalah 32,09 persen, 18,39 persen dan 16,71 

persen. 

Dibanding kondisi tahun sebelumnya, peran sektor perdagangan besar dan 

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta konstruksi meningkat masing-masing 

sebesar 0,97 persen dan 0,05 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan 

menurun sebesar 1,00 persen. Perekonomian Kota Palembang pada tahun 2018 

telah kembali pada tren jangka panjangnya, hal ini ditunjukkan dari angka 

pertumbuhan ekonomi Kota Palembang dengan migas meningkat dibanding tahun 

2017 dari sebesar 6,21 persen tahun 2017 menjadi 6,69 persen tahun 2018. Tiga 

sektor besar yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah sektor 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Sedangkan sektor 

yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi terbesar adalah Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan Sosial. Secara lebih jelas, laju pertumbuhan PDRB dari tahun 2014 

hingga 2018 menurut lapangan usaha di Kota Palembang dapat dilihat pada diagram 

dibawah ini. 
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Sumber: Kota Palembang Dalam Angka 2019 

TABEL III.  3  

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN 

USAHA KOTA PALEMBANG 

 

Pertanianian, 
Kehutanan, dan 
Perikanan; 0.48

Pertambangan dan 
Penggalian; 0

Industri Pengolahan; 
32.09

Pengadaan Listrik dan 
Gas; 0.18

Pengadaan Air, 
Pengelolaan sampah, 

limbah dan daur ulang 
; 0.3

Konstruksi; 18.39

Perdagangan Besar 
dan Eceran, Reparasi 

Mobil dan Sepeda 
Motor; 16.71

Transportasi dan 
Pergudangan; 4.9

Penyediaan 
Akomodasi dan Makan 

Minum ; 3.11

Informasi dan 
Komunikasi; 6.98

Jasa Keuangan dan 
Asuransi; 4.89

Real Estat; 4.7

Jasa Perusahaan; 0.19

Administasi 
Pemerintahan, 

Pertahanan, dan 
Jaminan sosial wajib; 

2.3

Jasa Pendidikan; 3.11

Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial; 0.64

Jasa Lainnya; 1.02

Pertanianian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur
ulang

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

Transportasi dan Pergudangan

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi

Real Estat

Jasa Perusahaan

Administasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan
sosial wajib

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Lainnya

0 5 10 15 20 25 30 35

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga 
Berlaku Menurut

Lapangan Usaha di Kota Palembang Tahun 2018
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3.6 Kondisi Perumahan  

Kondisi perkembangan guna lahan di Kota Palembang saat ini, 

diperkirakan akan berubah orientasi menjadi pola multiple nuclei, dengan tetap 

mengacu pada struktur dan pola jaringan yang ada. Pola penggunaan lahan 

terbangun saat ini belum merata dan konsentrasi lahan terbangun (khususnya lahan 

terbangun untuk kegiatan komersial) terbesar masih terdapat di kawasan - kawasan 

pusat kota. Kawasan utara Kota Palembang didominasi oleh kegiatan permukiman 

dan rawa. Kawasan sebelah timur Kota Palembang pun masih didominasi oleh 

kegiatan permukiman, dengan kegiatan-kegiatan lain (industri, pertanian dan rawa) 

tersebar didalamnya. Sedangkan kawasan selatan dan barat Kota Palembang 

didominasi oleh kegiatan pertanian. Dengan kecenderungan penggunaan lahan 

terbangun saat ini yang belum merata dan berkembangnya berbagai kegiatan, maka 

penggunaan lahan untuk kawasan terbangun berupa kegiatan perdagangan dan jasa 

serta perkantoran cenderung berkembang di kawasan tengah kota. Sedangkan untuk 

kegiatan industri cenderung untuk berkembang disebelah selatan dan barat Kota 

Palembang. Adanya kecenderungan tersebut, memaksa untuk terjadinya alih fungsi 

lahan dari kawasan non terbangun menjadi kawasan terbangun. Hal ini terjadi pada 

kawasan pertanian dan rawa yang berubah fungsinya menjadi kawasan kawasan 

permukiman, perdagangan & jasa, maupun perkantoran. 

 

3.7 Kondisi Penyediaan Air Bersih 

Penyediaan Air bersih yang dikelola oleh PDAM Tirta Musi merupakan 

satu-satunya perusahaan milik Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam 

memberikan pelayanan air bersih. Terdapat 8 instalasi di unit PDAM termasuk 

WTP (Water Treatment Plant) yang menggunakan sumber baku dari beberapa 

sungai, yang terbanyak adalah Sungai Musi. Instalasi 3 Ilir, Rambutan, Poligon, 

Taba dan Karang Anyar dan 15 Ulu (rencana akan ada perbaikan dan dihidupkan 

kembali) menggunakan sumber air baku dari Sungai Musi. Debit dari 8 instalasi 

terpasang mempunyai kapasitas 4,070 liter/detik. Kebutuhan air bersih Kota 

Palembang sebagian besar dipenuhi oleh PDAM Tirta Musi dan sebagian 

memanfaatkan air permukaan seperti air sungai, kolam/rawa, dan air tanah 
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sedangkan untuk beberapa komplek perumahan perusahaan dan Perumnas dipenuhi 

oleh masing-masing perusahaannya seperti Pertamina/Pusri dan PT. TOP/OPI serta 

Perumnas Talang Kelapa. Sumber air baku untuk air bersih sebenarnya melimpah, 

tetapi belum dioptimal pemanfaatannya.  

 

3.8 Kondisi Kesehatan  

Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan puskesmas 

pembantu adalah sebagian dari variabel-variabel yang dapat menunjukkan 

pencapaian pembangunan kesehatan di wilayah Kota Palembang. Pada tahun 2016, 

terdapat beberapa sarana kesehatan antara lain yaitu rumah sakit, rumah bersalin, 

puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dan balai pengobatan. Pada tahun 

2017, sudah terdapat 66 buah rumah sakit yang terdiri atas rumah sakit milik 

pemerintah dan rumah sakit milik swasta. Sebagian besar kecamatan di Kota 

Palembang memiliki kelengkapan fasilitas kesehatan kecuali beberapa kecamatan 

seperti kecamatan Ilir Barat II, Gandus, Kertapati, dan Sako. Kecamatan yang 

paling banyak memiliki sarana kesehatan adalah kecamatan Ilir Timur II dengan 

jumlah rumah sakit sebanyak 5 dan posyandu sebanyak 145. Sementara paling 

sedikit jumlah sarana kesehatan terdapat di kecamatan Sematang Borang.  

 

3.9 Kondisi Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Seiring dengan kedudukan dan potensi yang dimiliki serta kemajuan 

perkembangan kotanya, Kota Palembang sudah memperoleh pelayanan jaringan 

telekomunikasi, namun kapasitas masih terbatas jumlahnya. Umumnya jaringan 

telekomunikasi tersebut terdapat pada fasilitas perkantoran, perdagangan dan jasa 

serta sebagian lingkungan perumahan. Kebutuhan layanan sambungan telepon 

untuk perorangan/rumah tangga dan kantor di wilayah perencanaan dilayani oleh 

sebuah Sentral Telepon Otomat. (STO). Perkembangan teknologi komunikasi 

nirkabel di Kota Palembang cukup pesat. Sampai dengan tahun 2008, jumlah BTS 

di Kota Palembang sudah mencapai 483 BTS, sedangkan jumlah menara telepon 

seluler yang sudah berdiri di kota Palembang sebanyak 383 unit. Sampai dengan 
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tahun 2008 setidaknya sudah terdapat 10 operator telepon seluler beroperasi di Kota 

Palembang antara lain Telkomsel, Indosat, Excelcom, Smart, Sampurna 

Telekomunikasi (Ceria), Bakri telekom (Esia), PT. Telkom Indonesia (Flexi), 

Mobile-8 (frend). Penggunaan menara bukan saja untuk prasarana telokomunikasi 

seluler akan tetapi juga untuk pemanfaatan menara stasiun radio dan televisi serta 

penggunaan lainnya. Dengan semakin banyaknya penduduk dan pemakai jasa 

teknologi dan informasi ini, maka dapat dipastikan kebutuhan prasarana 

telekomunikasi juga semakin meningkat, sehingga dibutuhkan pembangunan 

menara lebih banyak lagi.  

 

3.10 Kondisi Mobilitas Perkotaan 

Transportasi adalah kegiatan memindahkan/mengangkut orang dan atau 

barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dengan menggunakan sarana pembantu 

berupa kendaraan. Transportasi diperlukan karena kebutuhan manusia tidak berada 

disembarang tempat. Dalam pengembangan suatu wilayah, transportasi mempunyai 

peran yang sangat penting yaitu memudahkan interaksi wilayah. Dengan semakin 

mudahnya interaksi wilayah, maka akan diperoleh manfaat ekonomi, sosial dan 

kewilayahan (membuka keterisolasian dengan wilayah lainnya). Hubungan antar 

wilayah yang semakin baik dan mudah akan merangsang dan membangkitkan 

pergerakan penduduk, kegiatan ekonomi dan sosial yang pada akhirnya diharapkan 

akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan wilayah tersebut. Berdasarkan 

jenisnya sistem transportasi di Kota Palembang terdiri dari transportasi darat, 

sungai, laut dan udara. Sistem Transportasi darat yang ada di Kota Palembang 

terdiri dari transportasi jalan raya dan kereta api serta transportasi sungai meliputi 

pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan. Untuk transportasi udara, terdapat 

bandar udara SM Badaruddin II yang pada saat ini sedang mengalami beberapa 

peningkatan pelayanan, seperti penambahan landasan pacu. Sedangkan untuk 

transportasi laut, didukung oleh keberadaan Pelabuhan Sei Lais, di mana pelayanan 

angkutan laut khusus yang menonjol adalah pelabuhan perusahaan, yaitu : 

pelabuhan Pertamina Plaju dan Sei Gerong serta pelabuhan Pupuk Sriwijaya.  


