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BBAAGGIIAANN  IIIIII  
PPeennyyuussuunnaann  DDookkuummeenn  
RReennccaannaa  PPeemmbbaanngguunnaann  

ddaann  PPeennggeemmbbaannggaann  
PPeerruummaahhaann  ddaann  

PPeerrmmuukkiimmaann  KKaabbuuppaatteenn  

  

Bagian III Penyusunan Dokumen RP4D merupakan bagian akhir dari rangkaian buku Manual 
Penyusunan RP4D Kabupaten.  Bagian ini terdiri dari 3 tahapan umum yaitu : 

III.1. Perumusan konsepsi  pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman 
Kabupaten 

III.2. Perumusan rencana  pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman 
Kabupaten 

III.3. Perumusan Indikasi Program 
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SSkkeemmaa  RRiinncciiaann  LLaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann  ddaallaamm  TTaahhaappaann  
PPeennyyuussuunnaann  DDookkuummeenn  RRPP44DD  KKaabbuuppaatteenn  
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MMaakkssuudd  DDaann  TTuujjuuaann  PPeennyyuussuunnaann  DDookkuummeenn  
RRPP44DD  KKaabbuuppaatteenn  
MMaakkssuudd  PPeennyyuussuunnaann  RReennccaannaa  PPeemmbbaanngguunnaann  ddaann  
PPeennggeemmbbaannggaann    
Penyusunan Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
permukiman dimaksudkan sebagai upaya merumuskan rencana berdasarkan 
konsepsi dasar yang telah disusun untuk menghasilkan arahan 
pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman 
berdasarkan hasil analisis pada tahapan sebelumnya. 
 
TTuujjuuaann  PPeennyyuussuunnaann  RReennccaannaa    
Tersusunnya rumusan konsep, rencana,  dan indikasi program 
pembangunan sebagai tahapan akhir dari proses penyusunan RP4D 
Kabupaten. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

BBAAGGIIAANN  

IIIIII  
PPeennyyuussuunnaann  DDookkuummeenn  
RReennccaannaa  PPeemmbbaanngguunnaann  ddaann  
PPeennggeemmbbaannggaann  PPeerruummaahhaann  
ddaann  PPeerrmmuukkiimmaann  
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PPEERRUUMMUUSSAANN  KKOONNSSEEPPSSII  
PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN  DDAANN  
PPEENNGGEEMMBBAANNGGAANN  PPEERRUUMMAAHHAANN  
DDAANN  PPEERRMMUUKKIIMMAANN  

IIIIII..11  

 
Kegiatan perumusan  konsep pembangunan dan 
pengembangan perumahan dan permukiman daerah 
merupakan awal langkah bagian ketiga dalam Tahapan  
Penyusunan RP4D, yang dilaksanakan setelah kegiatan 
inventarisasi data dan analisis.   
 
Terdapat 2 (dua) langkah dalam proses perumusan 
konsepsi pembangunan dan pengembangan perumahan 
dan permukiman, yaitu : 
Langkah 14  Perumusan Konsep Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan dan 
Permukiman Kabupaten 

Langkah 15    Perumusan Strategi Pelaksanaan 
 

”” Perumusan Konsepsi 
merupakan langkah awal pada 
bagian ketiga dalam Tahapan  
Penyusunan RP4D Kabupaten 

””  

 
Urutan prosedur dalam perumusan konsep pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut :  
 

Hasil analisis kebutuhan  
pengembangan perumahan dan 
permukiman sebagai input 
penyusunan konsep

Merumuskan 
konsepsi 
pembangunan dan 
pengembangan

Strategi Pelaksanaan

Langkah 
14

Langkah 
15

LANGKAH 14 PERUMUSAN KONSEP LANGKAH 15 
PERUMUSAN STRATEGI

 
 

GGaammbbaarr  33..11      PPeerruummuussaann  KKoonnsseeppssii  PPeemmbbaanngguunnaann  ddaann    
                  PPeennggeemmbbaannggaann  PPeerruummaahhaann  ddaann  PPeerrmmuukkiimmaann  KKaabbuuppaatteenn  
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PPeerruummuussaann  KKoonnsseepp  PPeemmbbaanngguunnaann    
ddaann  PPeennggeemmbbaannggaann  PPeerruummaahhaann  
ddaann  PPeerrmmuukkiimmaann  KKaabbuuppaatteenn  

LLaannggkkaahh  1144    

 
Perumusan konsep pembangunan dan pengembangan 
merupakan upaya perumusan  konsep dasar rencana yang 
mencakup konsep pengembangan rumah baru dan 
peningkatan kualitas kawasan permukiman 
 
TUJUAN 
Merumuskan konsep pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan permukiman berdasarkan arahan konsep 
dasar dan analisis sebelumnya sebagai dasar dalam 
perumusan rencana. 
 
MANFAAT 
Sebagai input perumusan strategi (langkah 15) dan 
penyusunan rencana (langkah 16-18) 
 
KEGIATAN 
14a. Perumusan Konsep Pengembangan 

Rumah Baru 
Perumusan  Konsep Alokasi Ruang untuk 
Perumahan Swadaya 
Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan : 
� daftar dan sebaran kawasan atau guna lahan yang 

termasuk dalam negative list/terlarang untuk 
dikembangkan menjadi permukiman, dari langkah 
10a.   

� luas serta sebaran lahan bagi pengembangan 
kawasan permukiman & infrastruktur baru terkait 
dengan perumahan swadaya, dari langkah 10b. 
�  hasil proyeksi kebutuhan penyediaan rumah 

baru berdasarkan proporsi rumah berimbang 
pada kegiatan 11d. 
 

2. Susun konsep alokasi ruang yang berisi arahan 
prioritas lokasi pembangunan perumahan swadaya 
dengan cara deliniasi kawasan dengan kriteria : 
� Deliniasi alokasi pembangunan pada kawasan 

lahan-lahan kosong yang masih mungkin 
dikembangkan dengan kategori kepadatan 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keluaran 

Konsep Pengembangan 
Rumah Baru : 

• Konsep Alokasi Ruang 
untuk Perumahan 

Swadaya 
• Konsep Alokasi Ruang 
untuk Perumahan Formal 
• Konsep Alokasi Ruang 

untuk Perumahan 
vertikal 
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tertentu sesuai dengan analisis daya dukung dan 
daya tampung wilayah dan struktur permukiman 
serta proyeksi kebutuhan penyediaan rumah 
baru. 

� Lahan peruntukan merupakan lahan perorangan. 
� Pengembangan lokasi perumahan  

memperhatikan sistem perumahan dan 
permukiman kabupaten, jaringan prasarana dan 
kawasan budidaya yang ada maupun yang 
direncanakan agar perkembangannya dapat 
saling memperkuat. 

3. Lengkapi konsep dengan peta konsep perumahan 
swadaya seperti pada contoh 3.1 

Contoh 3.1 Pemetaan Konsep Pengembangan Perumahan Swadaya 

PPeerrmmuukkiimmaann  
EEkkssiissttiinngg  

LLaahhaann  KKoossoonngg  yygg  mmaassiihh  MMuunnggkkiinn  
ddiikkeemmbbaannggkkaann  PPeerrmmuukkiimmaann  
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Perumusan  Konsep Alokasi Ruang untuk 
Perumahan Formal 
Prosedur yang dilakukan: 
1. Lakukan sesuai prosedur 1 pada perumusan konsep 

perumahan swadaya disesuaikan dengan perumahan 
formal.  

2. Susun konsep alokasi ruang yang berisi arahan 
prioritas lokasi pembangunan perumahan formal 
dengan cara deliniasi kawasan dengan kriteria : 
� Deliniasi alokasi pembangunan pada kawasan 

Pembangunan perumahan formal dilakukan 
pada lahan-lahan kosong yang diarahkan sebagai 
pusat pertumbuhan baru di kabupaten sebagai 
penarik permukiman dari pusat kabupaten yang 
sudah berkembang sesuai dengan analisis daya 
dukung dan daya tampung wilayah dan struktur 
permukiman serta proyeksi kebutuhan 
penyediaan rumah baru. 

� Kawasan sudah dilalui jaringan utilitas, sarana 
dan prasarana permukiman. 

� Pembangunan perumahan pada lahan-lahan 
dengan kemiringan <40% untuk menghemat 
biaya konstruksi. 

� Kepadatan rumah yang dibangun adalah dengan 
kategori kepadatan rendah dan sedang.  

� Lahan pengembangan untuk perumahan formal 
adalah berasal dari lahan milik pemerintah 
kabupaten atau lahan hasil pembebasan dari 
masyarakat. 

3. Lengkapi konsep dengan peta konsep perumahan 
formal seperti pada contoh 3.2 
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WWiillaayyaahh  PPeennggeemmbbaannggaann  bbaarruu    
((ppeerrmmuukkiimmaann  sskkaallaa  bbeessaarr))  

PPeerrmmuukkiimmaann  
EEkkssiissttiinngg  

Contoh 3.2 Pemetaan Konsep Pengembangan Perumahan Formal 
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Perumusan  Konsep Alokasi Ruang Rumah Vertikal 
Prosedur yang dilakukan : 
1. Lakukan sesuai prosedur 1 pada perumusan konsep 

perumahan swadaya disesuaikan dengan perumahan 
vertikal.  

2. Susun konsep alokasi ruang yang berisi arahan 
prioritas lokasi pembangunan perumahan vertikal 
dengan cara deliniasi kawasan dengan kriteria : 
� Deliniasi alokasi terutama pada kawasan dengan 

demand rumah sewa tinggi atau sebagai alternatif 
revitalisasi kawasan kumuh dan padat pada kawasan 
perkotaan di kabupaten, seperti pada wilayah-
wilayah yang sudah padat dan atau pada wilayah-
wilayah disekitar kawasan industri sesuai dengan 
analisis daya dukung dan daya tampung wilayah dan 
struktur permukiman serta proyeksi kebutuhan 
berdasarkan segmentasi. 
� Lahan pembangunan dapat berasal dari lahan milik 

pemerintah kabupaten atau lahan masyarakat yang 
sudah dibebaskan. 

3. Lengkapi konsep dengan peta konsep perumahan 
vertikal seperti pada contoh 3.3 

 
Prosedur seluruh kegiatan 14a ini secara diagramatis dapat 
dilihat pada gambar 3.2. 

 

  
  

Gambar 3.2 Prosedur Langkah 14a – Perumusan Konsep 
Pembangunan Rumah Baru 
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KKoonnsseepp  LLookkaassii  RRuussuunn  
uunnttuukk  PPeerrmmuukkiimmaann  

PPaaddaatt  



BAGIAN III  
Penyusunan Dokumen   

RP4D Kabupaten  

  

 
 

 3-11 

14b. Perumusan Konsep Peningkatan Kualitas 
Kawasan Permukiman 

Perumusan  Konsep Penanganan Lingkungan 
Kumuh 
Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan . 
� hasil analisis daya dukung dan daya tampung 

wilayah berupa daftar dan sebaran kawasan atau 
guna lahan yang termasuk dalam negative 
list/terlarang untuk dikembangkan menjadi 
permukiman, dari langkah 10a.    

� luas serta sebaran lahan bagi pengembangan 
kawasasan permukiman & infrastruktur baru 
terkait dengan penanganan lingkungan kumuh, 
dari langkah 10b. 

� hasil estimasi kebutuhan peningkatan kualitas 
permukiman berupa luas kawasan dan jumlah 
penduduk yang terkait dengan lingkungan kumuh, 
dari langkah 11c. 

� rumusan persoalan dan tantangan pembangunan 
dan pengembangan perumahan dan permukiman, 
dari langkah 12.  

� tantangan kebutuhan pengembangan terkait 
dengan penanganan lingkungan kumuh, dari 
langkah 13. 

2. Susun konsep peningkatan kualitas yang berisi pola 
penanganan kawasan kumuh dan prioritas lokasi. Pola 
penanganan dirumuskan dengan menggunakan hasil 
analisis daya dukung dan estimasi kebutuhan 
peningkatan kualitas permukiman. 

      Pola penanganan kawasan dapat berupa : 
� rehabilitasi berupa KIP (Kampung Improvement 

Project) yaitu peningkatan/ perbaikan prasarana 
dan sarana lingkungan. 

� konsep redevelopment (menata ulang kawasan)  
� Peningkatan kualitas, baik hunian (rumah) maupun 

lingkungan permukiman perdesaaan (PKP, 
KTP2D) 

� Rumah Sewa, Rusunawa, Penanganan kantong-
kantong kemiskinan Perkotaan (P2KP/ PNPM, 
NUSSP, dll 

Prioritas lokasi disusun berdasarkan rumusan 
persoalan (langkah 12) dan tantangan dan kebutuhan 
pengembangan (langkah 13)  

3. Lengkapi konsep dengan peta konsep peningkatan 
ingkungan kumuh seperti pada contoh 3.4 

 
Keluaran : 

Konsep Peningkatan 
Kualitas Kawasan 

Permukiman 
•  Konsep Penanganan 

Lingkungan Kumuh 
•   Konsep Penanganan 

Lingkungan Permukiman 
Kawasan Khusus   
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Contoh 3.4 Pemetaan Konsep Penanganan Lingkungan Kumuh 
 

PPeerrmmuukkiimmaann  ppaaddaatt  ddaann  bbuukkaann  
ppeerrmmuukkiimmaann  nneellaayyaann  

KONSEPSI 
• Peningkatan kualitas lingkungan 

permukiman padat dan kumuh 
diarahkan dengan rehabilitasi 
lingkungan dan peremajaan 
lingkungan kumuh dengan 
memadukan konsep TRIDAYA. 

• Relokasi permukiman IK polutif 
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Perumusan  Konsep Penanganan   Lingkungan 
Permukiman Kawasan Khusus 
Prosedur yang dilakukan : 
1. Lakukan sesuai prosedur 1 pada perumusan konsep 

penanganan lingkungan kumuh disesuaikan dengan 
permukiman kawasan khusus.  

2. Susun konsep peningkatan kualitas yang berisi pola 
penanganan kawasan khusus  berdasarkan langkah 10, 
11c dan 12 dan prioritas lokasi berdasarkan tantangan 
dan kebutuhan di langkah 13.  

3. Sesuaikan konsep peningkatan kualitas permukiman 
tersebut  dengan aturan dalam kebijakan umum bagi 
masing-masing kawasan seperti : 
� Permenpera  15/2006 tentang petunjuk 

pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan 
kawasan nelayan 

� Permenpera  16/2006 tentang petunjuk 
pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan 
perumahan kawasan industri 

� Permenpera  17/2006 tentang petunjuk 
pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan 
perumahan kawasan perbatasan, dll 

4. Lengkapi konsep dengan peta konsep peningkatan 
lingkungan kawasan khusus seperti pada contoh 3.5 

Prosedur seluruh kegiatan 15b ini secara diagramatis 
dapat dilihat pada gambar 3.3. 
 

 

GGaammbbaarr  33..33  PPrroosseedduurr  1144bb  ––  PPeerruummuussaann  KKoonnsseepp  PPeenniinnggkkaattaann  KKuuaalliittaass      KKaawwaassaann  
PPeerrmmuukkiimmaann  

Perumusan Konsep 
Peningkatan Kualitas 

Kawasan Permukiman

Analisis Daya Dukung dan Daya 
Tampung Wilayah
- Sebaran negative list 10 a.
- Luas dan sebaran lahan 
pengembangan baru 
dari langkah 10b.

Konsep Peningkatan 
Kualitas Kawasan 
Permukiman
- Konsep Penanganan 
Lingkungan Kumuh
-Konsep Penanganan 
Lingkungan Permukiman 
Kawasan Khusus

Proyeksi Kebutuhan 
Pembangunan dan 
pengembangan
- Estimasi kebutuhan 
peningkatan kualitas 
permukiman
dari langkah 11c

Tantangan kebutuhan 
pengembangan terkait 
dengan penanganan 
lingkungan kumuh, dari 
langkah 13.

-  Pola penanganan 
   kawasan kumuh 
-  Permenpera  15,16,17/
   2006 tentang petunjuk 
   pelaksanaan 
   penyelenggaraan 
   pengembangan 
   kawasan 

Rumusan persoalan dan 
tantangan  pembangunan 
dan pengembangan 
perumahan dan 
permukiman dari langkah 
12
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Contoh 3.5 Pemetaan Konsep Penanganan Lingkungan Permukiman Khusus 
Nelayan 

PPeerrmmuukkiimmaann  nneellaayyaann  ((ppeessiissiirr))  ddaann  
bbuukkaann  ppaaddaatt  kkuummuuhh  ppeerrkkoottaaaann  

KONSEPSI 
• Perbaikan kualitas lingkungan 

permukiman nelayan dengan 
konsep agrowisata dan 
peningkatan produktifitas 
nelayan. 

• Peningkatan kualitas 
lingkungan dengan rehabilitasi 
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PPeerruummuussaann  SSttrraatteeggii  PPeellaakkssaannaaaann  
PPeemmbbaanngguunnaann  ddaann  PPeennggeemmbbaannggaann  
PPeerrmmuukkiimmaann  

LLaannggkkaahh  1155    

 
Perumusan strategi pelaksanaan pembangunan dan 
pengembangan permukiman merupakan upaya 
perumusan strategi yang mencakup strategi pelaksanaan, 
pengembangan sistem pembiayaan dan kelembagaan 
 
TUJUAN  
Merumuskan strategi pelaksanaan pembangunan dan 
pengembangan permukiman sebagai acuan dalam 
merumuskan rencana dan program pembangunan dan 
pengembangan perumahan dan permukiman pada langkah 
selanjutnya 
 
MANFAAT 
Sebagai input penyusunan rencana (langkah 16-18) dan 
program (langkah 19) 
 
KEGIATAN 
15a. Perumusan Strategi Pelaksanaan 

Pembangunan Perumahan dan 
Permukiman 

 Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan : 
� rumusan persoalan pembangunan dan 

pengembangan perumahan dan permukiman 
berupa permasalahan yang mendesak dan 
diantisipasi, dari  langkah 12. 

� konsep pengembangan rumah baru dan 
konsep Peningkatan kualitas, dari langkah 14. 

2. Uraikan setiap konsep menjadi strategi pelaksanaan 
pembangunan yang dilengkapi oleh langkah 
penunjang seperti pada contoh 3.6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keluaran 
Strategi Pelaksanaan 

Pembangunan Perumahan 
dan Permukiman  
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Contoh 3.6 Tabel Strategi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan  
Permukiman 

 

 
 
 
 

No Konsepsi Rencana Strategi Pelaksanaan Langkah Penunjang  
1 Pengembangan Rumah Baru  Pola Swadaya : 

• Kesesuaian peruntukan dengan RTRW/RDTR 
setempat 

• Antisipasi ketidak teraturan pembangunan melalui 
aspek legal (pertanahan) dan  perijinan dan arahan 
teknis pembangunan (muka bangunan, GSB, KLB, 
perpetakan, dll) 

• Penyediaan sarana dan prasarana umum sejalan 
dengan perkembangan perumahan  

 
• Sinkronisasi perijinan 

dengan aspek tata 
ruang  

• Kemudahan perijinan 
bagi msyarakat 
berpenghasilan renah 

 

  Pola Formal : 
• Kesesuaian peruntukan dengan RTRW/RDTR 

setempat 
• Memanfaatkan orientasi pembangunan di wilayah 

bagian kabupaten  
• Integrasi pembangunan pusat pemerintahan dan 

pendidikan dengan pembangunan perumahan  
• Pembangunan perumahan KORPRI sebagai 

pemancing pembangunan perumahan yang lebih 
luas  

• Penyediaan sarana dan prasarana umum sejalan 
dengan perkembangan perumahan  

• Kemudahan investasi bagi pengembang 
perumahan  

• Intergasi program pembangunan dengan tingkat 
Provinsi, dan Pusat (Menpera/PU) 

• Sinkronisasi perijinan 
dengan aspek tata 
ruang  

• Kemudahan perijinan 
investasi bagi 
pengembang 
perumahan  

• Dukungan program 
pembangunan dari 
Provinsi/Pusat 
(PU/Menpera) 

 
 

2 Peningkatan Kualitas 
Lingkungan Permukiman    

Penanganan Padat dan Kumuh : 
• Prioritas penanganan kawasan kumuh akan dilihat 

dari tingkat kekumuhan kawasan tersebut 
• Pendekatan penanganan dilakukan melalui 

peningkatan kualitas lingkungan atau peremajaan 
permukiman kumuh yang memadukan konsep 
TRIDAYA dalam pelaksanaannya  

• Pendekatan TRIDAYA akan mencangkup: 
a. Pemberdayaan sosial kemasyarakatan, yaitu 

suatu proses untuk menyiapkan masyarakat 
(individu maupun kelompok) dalam 
menyiapkan, melaksanakan dan mengelola 
serta memelihara program 

b. Pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi, 
yang berbasiskan ekonomi keluarga dan 
kelompok usaha bersama. 

c. Pendayagunaan prasarana dan sarana 
lingkungan yang dilakukan secara optimal 
agar dapat mendukung pilihan yang 
dikehendaki oleh masyarakat  

• Memanfaatkan Pilar 
Pembangunan 
kabupaten Bebas 
Kumuh tahun 2010 

• Dukungan program 
pembangunan dari 
Provinsi/Pusat 
(PU/Menpera) 
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15b. Perumusan Strategi Pengembangan 
Sistem Pembiayaan Perumahan 

            Prosedur yang dilakukan : 
Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan :  
� hasil analisa sumber daya perumahan dan 

permukiman, dari langkah 11 f. 
� rumusan persoalan pembangunan dan 

pengembangan perumahan dan permukiman 
terkait dengan pembiayaan perumahan, dari 
langkah 12. 

� strategi pelaksanaan pembangunan pada 
kegiatan sebelumnya sebagai acuan tahapan 
pelaksanaan pembangunan, dari langkah 15a. 

2. Uraikan strategi penanganan persoalan pembiayaan  
seperti pada contoh 3.7 

 
15c. Perumusan Strategi Pengembangan 

Sistem Kelembagaan 
Prosedur yang dilakukan : 
1. Lakukan sesuai prosedur 1 pada langkah 15b 

disesuaikan dengan sistem kelembagaan.  
2. Uraikan strategi penanganan persoalan kelembagaan  

seperti pada contoh 3.8 
 

Prosedur seluruh langkah 16 ini secara diagramatis dapat 
dilihat pada gambar 3.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keluaran 

Strategi Pengembangan 
Sistem Pembiayaan 

Perumahan  
 
 
 
 
 
 
 
 

Keluaran : 
Strategi Pengembangan 

Sistem Kelembagaan 
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GGaammbbaarr  33..44  PPrroosseedduurr  1155  ––  PPeerruummuussaann  SSttrraatteeggii  PPeellaakkssaannaaaann  PPeemmbbaanngguunnaann  
ddaann  PPeennggeemmbbaannggaann  PPeerrmmuukkiimmaann  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh 3.7 Tabel Strategi Pengembangan Sistem Pembiayaan 
 

 

No Permasalahan Arahan Penanganan  
1 • Lemahnya dukungan pembiayaan pembangunan sektor 

perumahan dan permukiman dari sisi pemerintah akibat 
adanya skala prioritas sektor pembangunan lain dan 
keterbatasan pendapatan pemerintah sehingga 
penanganan pembangunan perumahan dan permukiman 
dalam penyediaan prasarana dasar, pengaturan lahan 
dalam skala besar serta rehabilitasi kawasan kumuh 
menjadi sulit direalisasikan.  

• Disisi lain pendanaannya melalui sumber pembiayaan 
komersial (swasta) hanya dapat melayanai kebutuhan 
non MBR (golongan masyarakat menengah keatas) , 
sedangkan untuk MBR   perlu dibiayai oleh pemerintah. 

• Terdapat potensi  sumber pembiayaan lain yang bukan 
dari anggaran pemerintah  yang dapat dimobilisasi untuk 
kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman 
seperti penggunaan dana pensiun, asuransi dll yang 
dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan jangka panjang 
untuk mengatasi kelangkaan dana namun memerlukan 
upaya melalui pengaturan dan kebijakan. 

• Pembiayaan pembangunan perumahan dan 
permukiman yang menggali potensi masyarakat 
dan  lembaga didalamnya dalam penyediaan 
perumahan dengan mengakomodasi pembiayan 
sektor non formal (swadaya masyarakat) dan 
menjadi bagian dalam upaya peningkatan 
pendapatan masyarakat/ pengentasan kemiskinan 
dan peningkatan tabungan masyarakat untuk 
membiayai kebutuhan rumah. 

• Pelibatan lembaga keuangan non bank  untuk 
menjadi instrumen pembiayan rumah jangka 
panjang seperti perusahaan asuransi, pengelola 
dana pensiun dengan mekanisme kerja sama 
pemerintah dan swasta dan koperasi. 

• Mengefektifkan sumber pembiayaan pemerintah 
melalui koordinasi anggaran yang lebih terpadu 
antara pemerintah pusat, Provinsi, kota dan 
kabupaten dalam  mendukung program-program 
pembangunan perumahan dan permukiman. 
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Contoh 3.8 Tabel Strategi Pengembangan Sistem Kelembagaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Permasalahan Arahan Penanganan  
1 • Kebijakan otonomi daerah yang makin menciptakan 

kemandirian wilayah, kemandirian sektoral yang 
terkadang kontraproduktif terhadap perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan yang menciptakan 
konflik dan inkonsistensi dalam pelaksanaan program 
pembangunan perumahan dan permukiman. 

• Tingginya kompleksitas masalah pembangunan 
perumahan dan permukiman yang dihadapi dalam 
kondisi keterbatasan sistem perencanaan dan 
implementasi yang berimplikasi terhadap 
kecendrungan penanganan yang bersifat kuratif dan 
incremental (menunggu terjadinya persoalan dan 
dengan penanganan sepotong -sepotong) ketimbang 
penanganan yang bersifat antisipatif. 

• Belum terciptanya kepedulian masyarakat  atau 
lembaga di masyarakat dalam mendukung 
pembangunan perumahan dan permukiman 
khususnya dalam penyediaan perumahan dan 
lingkungan yang memenuhi syarat  baik dari sisi 
syarat perumahan (sehat, nyaman, layak) maupun dari 
sisi kesesuaian lokasi (bukan lahan ilegal, tidak 
melanggar tata ruang). 

• Arah pembangunan permukiman secara nyata 
nampak dalam pembangunan perumahan pada 
kawasan baru yang diprakarsai oleh swasta 
/developer saedangkan pembangunan permukiman 
yang bersifat rehabilitasi, penanganan lingkungan (mis 
peremajaan kawasan kota) menjadi tidak populer dan 
kurang mendapatkan prioritas, dan harus ditangani 
oleh pemerintah sendiri karena swasta sulit untuk 
dilibatkan. Dengan keterbatasan dana pemerintah 
maka program semacam itu menjadi tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. 

• Pembangunan sektor perumahan dan permukiman 
yang belum terdukung oleh sistem informasi untuk 
kepentingan perencanan, implementasi & evaluasi 
yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan di 
tingkat kebijakan dan khususnya di tingkat teknis 
implementasi. 

• Upaya menempatkan kebijakan otonomi 
daerah bukan sebagai upaya mengedepankan 
kepentingan masing-masing daerah tapi lebih 
mengembangkan kerja sama yang lebih baik 
dalam pelaksanaan kebijakan dan program 
pembangunan perumahan dan permukiman. 

• Upaya penanganan masalah perumahan dan 
permukiman yang lebih antisipatif terhadap 
kemungkinan terjadinya persoalan 
permukiman yang akan terjadi dimasa yang 
akan datang seperti munculnya permukiman 
kumuh, pelanggaran tata ruang atau 
kemungkinan terjadinya bencana  terkait 
perkembangan permukiman. 

• Upaya meningkatkan partisipasi dan 
kepedulian masyarakat atau lembaga yang 
ada dimasyarakat untuk berkontribusi 
langsung terhadap upaya penyediaan 
perumahan dan penanganan lingkungan. 

• Penyusunan strategi kelembagaan dan 
tatalaksana bidang permukiman kawasan 
perkotaan di kabupaten 

• Fasilitasi legaliasi dan implementasi Rencana 
Pengembangan dan Pembangunan 
perumahan dan Permukiman (RP4D)   

• Mengaktifkan Badan Koordinasi 
Pembangunan dan pengembangan 
Perumahan dan permukiman Kabupaten 
atau sejenisnya  sebagai wadah perumusan 
operasionalisasi kebijakan permukiman 
kabupaten 

• Pembiayaan dan penguatan terhadap 
lemabaga-lembaga di masyarakat yang 
dibentuk dalam kerangka proyek (P2KP, 
PPS, PPK, dll) sebagai instusi pendukung 
pelaksanaan program-program di sektor 
permukiman  
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IIIIII..22  

Kegiatan perumusan  Rencana pembangunan dan 
pengembangan perumahan dan permukiman kabupaten 
merupakan lanjutan dari bagian ketiga Tahapan  
Penyusunan RP4D, yang dilaksanakan setelah kegiatan 
perumusan konsepsi.   
 
Terdapat 3 (tiga) langkah dalam proses perumusan 
rencana pembangunan dan pengembangan perumahan 
dan permukiman, yaitu : 
Langkah 16   Perumusan Rencana Umum Pembangunan 

dan Pengembangan Perumahan dan 
permukiman Kabupaten 

Langkah 17   Perumusan Rencana Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan dan permukiman 
Wilayah Perkotaan Kabupaten 

Langkah 18   Perumusan Rencana Pengembangan 
Sumberdaya Perumahan dan permukiman 
Kabupaten 

”” Perumusan Rencana 
merupakan langkah lanjutan 
pada bagian ketiga dalam 

Tahapan  Penyusunan RP4D 
setelah perumusan konsepsi 

””  

 
Urutan prosedur dalam perumusan rencana pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut :  

Konsep Pembangunan 
dan Pengembangan 
Perumahan dan 
Permukiman Kabupaten

Strategi Pelaksanaan 
Pembangunan dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 
Permukiman
Kabupaten

Rencana Umum 
Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan 
dan Permukiman Kabupaten
RencanaPembangunan dan 
Pengembangan Perumahan 
dan Permukiman Wilayah 
Perkotaan Kabupaten

Langkah 
14

Langkah 
15 Langkah 

16 sd 18

LANGKAH 14 – 15 PERUMUSAN KONSEPSI 
PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN 

LANGKAH 16 – 18 PERUMUSAN RENCANA PEMBANGUNAN 
DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Rencana Pengembangan 
Sumberdaya Perumahan dan 
Permukiman

     
Gambar 3.5 Perumusan Rencana Pembangunan dan  Pengembangan 

Perumahan dan Permukiman Kabupaten 
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PPeerruummuussaann  RReennccaannaa  UUmmuumm  
PPeemmbbaanngguunnaann  ddaann  PPeennggeemmbbaannggaann  
PPeerruummaahhaann  ddaann  PPeerrmmuukkiimmaann  
WWiillaayyaahh  KKaabbuuppaatteenn  

LLaannggkkaahh  1166    

 
Perumusan rencana umum merupakan upaya perumusan 
arahan umum yang mencakup arahan dasar fisik ruang 
berupa arahan makro pembangunan permukiman 
berdasarkan RTRW dan rencana umum pembangunan 
dan pengembangan perumahan dan permukiman 
Kabupaten 
 
TUJUAN  
Merumuskan  arahan umum fisik ruang berdasarkan 
analisis sebelumnya dan rencana umum pembangunan dan 
pengembangan  perumahan dan permukiman. 
 
MANFAAT 
Sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan permukiman kabupaten  dan dasar 
perumusan indikasi program (langkah 19) 
 
KEGIATAN 
16a. Perumusan Arahan Umum 

Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan dan Permukiman Wilayah 
Kabupaten 

Prosedur yang dilakukan 
1. Gunakan : 
� hasil analisis implikasi kebijakan tata ruang 

terhadap pengembangan perumahan dan 
permukiman daerah yang terdapat pada 
langkah 9 berupa output kebutuhan 
program pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan permukiman.  

� analisis daya dukung dan daya tampung dari 
langkah 10 

� proyeksi kebutuhan pembangunan dan 
pengembangan dari langkah 11a 

2. Merumuskan arahan makro pembangunan dengan 
cara mengarakan kawasan-kawasan yang 
membutuhkan program pembangunan dan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Keluaran 
AArraahhaann  UUmmuumm  PPeemmbbaanngguunnaann  
PPeerruummaahhaann  ddaann  PPeerrmmuukkiimmaann  

WWiillaayyaahh  KKaabbuuppaatteenn  
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Gambar 3.6 Prosedur Langkah 16a – Perumusan Arahan Umum 

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  Permukiman 
 
 

Perumusan Arahan Umum 
Pembangunan, dengan 

melihat kesesuaian antara 3 
(tiga) input hasil analisis

Hasil analisis implikasi kebijakan 
tata ruang terhadap 

pengembangan perkim dari 
langkah 9 berupa output 

kebutuhan program 
pembangunan dan 

pengembangan perkim. Peta Arahan Umum 
Pembangunan 
Permukiman

Lokasi kawasan yang sesuai untuk 
kawasan permukiman baru, hasil 
analisis daya dukung dan daya 

tampung wilayah dari, langkah 10
Hasil proyeksi kebutuhan 

perumahan yang sesuai dengan 
kebutuhan program pembangunan 
dan pengembangan perkim, dari 

langkah 11a. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

pengembangan perumahan dan permukiman 
(langkah 9) kepada lokasi yang sesuai berdasarkan 
hasil analisis daya dukung dan daya tampung 
wilayah bagi kawasan permukiman baru (langkah 
10) serta  proyeksi kebutuhan (langkah 11 (a) )  

3. Lengkapi konsep dengan peta arahan umum 
pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
permukiman.  

Prosedur kegiatan 16a ini secara diagramatis dapat 
dilihat pada gambar 3.6. 
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16b. Perumusan Rencana Umum 
Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan dan Permukiman Wilayah 
Kabupaten 

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 
permukiman berdasarkan Struktur Permukiman 
Kabupaten 
Prosedur yang dilakukan 
1. Gunakan: 
� Proyeksi kebutuhan pembangunan dan 

pengembangan dari langkah 11a 
� Arahan umum pembangunan berupa struktur 

permukiman dari langkah 16a 
2. Merumuskan arahan struktur perumahan dan 

permukiman dengan cara membagi wilayah   
kabupaten ke dalam kawasan-kawasan dengan 
kepadatan perumahan tinggi, sedang dan rendah.  

3. Deliniasi masing-masing kawasan sehingga dapat 
dilihat struktur perumahan dan permukiman  
kabupaten dan arahan pola pemanfaatannya. 

Lengkapi rencana dengan peta rencana struktur 
ruang permukiman 

 

Keluaran 
Rencana Umum 

Pembangunan dan 
Pengembangan  
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PPeerruummuussaann  RReennccaannaa  PPeemmbbaanngguunnaann  
ddaann  PPeennggeemmbbaannggaann  PPeerruummaahhaann  ddaann  
PPeerrmmuukkiimmaann  WWiillaayyaahh  PPeerrkkoottaaaann  
KKaabbuuppaatteenn  

LLaannggkkaahh  1177    

 
Perumusan rencana pembangunan dan pengembangan 
merupakan upaya perumusan arahan rencana yang mencakup 
rencana pengembangan kawasan permukiman baru dan 
rencana peningkatan kualitas kawasan permukiman di 
wilayah perkotaan Kabupaten 
 
TUJUAN 
Merumuskan rencana pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan permukiman wilayah perkotaan Kabupaten 
sebagai produk akhir RP4D  
 
MANFAAT 
Sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan permukiman wilayah perkotaan  dan dasar 
perumusan indikasi program (langkah 19) 
 
 
KEGIATAN 
17a. Perumusan Arahan Umum Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan dan permukiman 
di Wilayah Perkotaan 

Prosedur yang dilakukan 
1. Gunakan: 
� Proyeksi kebutuhan pembangunan dan 

pengembangan dari langkah 11a 
� Penetapan wilayah perkotaan dari langkah 5 

2. Rumuskan Rencana umum pembangunan dan 
pengembangan perumahan dan permukiman yang 
mencakup arahan  pembangunan berdasarkan besarnya 
kebutuhan pembangunan dan pengembangan dari 
langkah 11a pada lokasi sesuai dengan arahan kawasan 
yang telah dideliniasi sebelumnya dari langkah 5.  

3. Lengkapi rumusan arahan dengan peta arahan umum 
pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
permukiman wilayah perkotaan 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Keluaran : 
Rencana Umum 

Pembangunan dan 
Pengembangan  
• Arahan umum  

• Visi, Misi, Tujuan 
dan Faktor Penentu 

• Rencana 
Pembangunan dan 

Pengembangan 
Perumahan dan 

Permukiman di wilayah 
perkotaan 
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17b. Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan 
Faktor Penentu 

 
Perumusan Visi dan Misi 
Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan : 
� visi dan misi pembangunan kabupaten yang 

merupakan bagian identifikasi kebijakan makro 
pembangunan dari langkah 5a  

� visi pembangunan perumahan dan permukiman 
secara umum yang tertuang dalam pedoman 
RP4D  

� Konsep Pembangunan dan Pengembangan, dari 
langkah 14 

2. Lihat kesesuaian antara visi dan misi pembangunan 
kabupaten yang merupakan bagian identifikasi 
kebijakan makro pembangunan tersebut dengan 
visi pembangunan perumahan dan permukiman 
secara umum yang tertuang dalam pedoman RP4D. 

3. Gunakan Konsep Pembangunan dan Pengembangan 
tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk 
merumuskan visi. 

4. Tentukan visi yang berisi ungkapan mengenai 
kondisi pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan permukiman yang diinginkan pada 
kurun waktu 10 tahun yang akan datang 

5. Uraikan visi ke dalam langkah-langkah yang perlu 
dilakukan untuk mencapai visi tersebut sebagai misi 
pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
permukiman daerah 

 

 

 

 

 

 

  

Perumusan Tujuan dan Sasaran 
Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan Konsep Pembangunan dan Pengembangan 

dari langkah 14 sebagai dasar pertimbangan untuk 
merumuskan tujuan dan sasaran 

2. Lihat kesesuaian tujuan pembangunan kabupaten 
secara umum dari langkah 5a dan tujuan 
pembangunan perumahan dan permukiman  

3. Gunakan visi dan misi yang telah ditetapkan pada 
kegiatan sebelumnya 

4. Tentukan tujuan dengan menyelaraskan tujuan 
pembangunan yang ada dengan visi, misi dan 
konsep pembangunan dan pengembangan yang 
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telah dirumuskan dari langkah 14 
5. Uraikan tujuan menjadi sasaran-sasaran 

pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
permukiman sebagai arah kebijakan pembangunan 

  
Perumusan Faktor Penentu Pencapaian Visi, 
Misi dan Kebijakan Pembangunan 
Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan visi dan misi serta tujuan dan sasaran 

pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya 
2. Identifikasi faktor penentu pencapaian visi, misi dan 

kebijakan pembangunan dengan cara 
mempertimbangkan permasalahan permukiman 
yang mungkin timbul dan atau telah timbul (langkah 
9) dengan konsep pembangunan (langkah 14) 

 
Contoh perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan faktor 
penentu dapat dilihat pada contoh  3.9. 
 
Prosedur seluruh langkah 16b ini secara diagramatis 
dapat dilihat pada gambar 3.7. 
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Contoh 3.9 Tabel  proses perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan faktor   
 

Kebijakan 
Kabupaten 

Isi Kebijakan Konsep Pembangunan Visi, Misi, Tujuan dan 
 Arah Kebijakan 

Visi 
Kabupaten 
 
 
 
 
Misi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terwujudnya Masyarakat 
Kabupaten yang Berkualitas, 
Mandiri dan Sejahtera. 

1. Meningkatkan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang 
Bersih, Baik dan 
berwibawa 

2. Mewujudkan Pendidikan 
dan Kesehatan Yang 
Berkualitas dan 
Menjangkau Seluruh 
Lapisan Masyarakat, 
Melaksanakan "Good 
Governance" melalui 
peningkatan SDM yang 
Profesional. 

3. Mengembangkan Potensi 
ekonomi Dalam Rangka 
Menciptakan lapangan 
Kerja dan 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

4. Mewujudkan Infrastruktur 
yang memadai Sesuai 
dengan Perkembangan 
Kabupaten 

5. Mewujudkan Kelestarian 
Lingkungan Melalui 
Pembangunan 
Berwawasan Lingkungan 
 

1. Meningkatkan daya guna 
dan hasil guna 
pemanfaatan segenap 

Konsep pengembangan rumah 
baru 
• Alokasi ruang untuk 

perumahan swadaya 
diarahkan pada sekitar 
tengah - utara Kabupaten 

• Alokasi ruang untuk 
perumahan 
developer/pemerintah 
diarahkan pada wilayah 
selatan Kabupaten yang 
utilitas, sarana dan 
prasarananya belum 
memadai. 

• Alokasi ruang untuk 
perumahan vertikal Alokasi 
ruang untuk rumah vertikal 
secara umum dialokasikan 
pada wilayah-wilayah yang 
sudah padat dan atau pada 
wilayah-wilayah disekitar 
kawasan industri sebagai 
alternatif tempat tinggal 
karyawan selain perumahan 
yang disediakan oleh 
perusahaan. 

 
Konsep peningkatan kualitas 
kawasan permukiman 
• Konsep penanganan 

lingkungan permukiman 
padat dan kumuh diarahkan 
dengan rehabilitasi berupa 
KIP (Kampung Improvement 
Project) yaitu peningkatan/ 
perbaikan prasarana dan 
sarana lingkungan.Upaya 
peremajaan lingkungan 
kumuh juga dapat diarahkan 
dengan konsep 

Visi Pengembangan dan Pembangunan 
Perumahan dan Permukiman Kabupaten 
: 

“Masyarakat Kabupaten dapat menghuni 
rumah layak dalam permukiman  yang 
Berkualitas, Mandiri dan Sejahtera” 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka arahan 
pembangunan perumahan permukiman 
ditujukan untuk melaksanakan 4 (empat) misi 
utama yaitu: 
a. Terwujudnya perumahan dan permukiman 

yang layak dan bebas kumuh pada tahun 
2016; 

b. Terdorongnya pertumbuhan wilayah 
perkotaan sebagai akibat pengembangan 
permukiman; 

c. Pembangunan permukiman yang sesuai 
dengan pronsip pembangunan berwawasan 
lingkungan, berkelanjutan dan kelestarian 
alam untuk memenuhi pronsip penataan 
ruang; 

d. Pembangunan permukiman yang didukung 
oleh kesiapan dan kerjasama kelembagaan 
pemerintah, swasta dan masyarakat dalam 
kerangka otonomi daerah yang menciptakan 
sinergi pembangunan antar pelaku. 
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Kebijakan 
Kabupaten 

Isi Kebijakan Konsep Pembangunan Visi, Misi, Tujuan dan 
 Arah Kebijakan 

 
 
Kebijakan dan 
Strategi 
 

potensi sumberdaya 
daerah sehingga dapat 
memberi nilai tambah 
ekonomi yang lebih tinggi  

2. Meningkatkan 
keterbukaan  
pemerintahan dalam 
pengelolaan usaha, 
melanjutkan langkah-
langkah deregulasi 
peraturan dan ketetapan-
ketetapan  

3. Mendorong ke arah 
terwujudnya 
perekonomian daerah 
yang lebih efisien dan 
kompetitif  
 

redevelopment (menata 
ulang kawasan), 
pembangunan rumah susun 
dan dengan memadukan 
konsep agar masyarakat 
penghuni lama tidak 
tergusur. Upaya 
peningkatan kualitas 
lingkungan padat dan 
kumuh lebih dititik beratkan 
pada kawasan 
perKabupatenan (non 
pesisir).  

• Konsep penanganan 
lingkungan permukiman 
nelayan/pesisir diarahkan 
dengan rehabilitasi berupa 
KIP. 

Tujuan : 
1. Terumuskannya Kebijaksanaan 

Pembangunan perumahan dan permukiman 
yang mampu menyediakan dan 
memperbaiki kualitas hunian sesuai 
kebutuhan mayarakat dengan perhatian 
khusus pada MBR ; 

2. Terselenggaranya pembangunan 
perumahan dan permukiman yang sesuai 
dengan prinsip pembangunan berwawasan 
lingkungan; 

3. Terwujudnya pembangunan perumahan dan 
permukiman yang memanfaatkan lahan 
sesuai dengan penataan ruang 

4. Terwujudnya kerjasama pembangunan 
perumahan dan permukiman yang didasari 
oleh upaya kerjasama pemerintah, swasta 
dan masyarakat; 

5. Terwujudnya kawasan perkotaan bebas 
kumuh melalui upaya rehabilitasi kantong-
kantong permukiman kumuh di pusat 
perKabupatenan dan permukiman nelayan. 
 

Sasaran dari penyusunan RP4D Kabupaten  
ini antara lain : 
a. Tersedianya rencana pembangunan 

perumahan dan permukiman Kabupaten 
yang aspiratif dan akomodatif, yang dapat 
diacu bersama oleh pelaku dan 
penyelenggara pembangunan, yang 
dituangkan dalam suatu RP4D Kabupaten. 

b. Tersedianya skenario pembangunan 
perumahan dan permukiman yang 
memungkinkan terselenggaranya 
pembangunan secara tertib dan 
terorganisasi, serta terbuka peluang bagi 
masyarakat untuk berperan serta dalam 
seluruh prosesnya, 

c. Terakomodasikannya kebutuhan akan 
perumahan dan permukiman yang dijamin 
oleh kepastian hukum, terutama bagi 
kelompok masyarakat berpenghasilan 
rendah, 

d. Tersedianya RP4D yang memadai 
kualitasnya, terutama bagi daerah daerah 
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Kebijakan 
Kabupaten 

Isi Kebijakan Konsep Pembangunan Visi, Misi, Tujuan dan 
 Arah Kebijakan 

   
 

yang telah memperlihatkan kebutuhan serta 
memiliki intensitas permasalahan yang 
mendesak di bidang perumahan dan 
permukiman. 

e. Tersedianya informasi pembangunan 
perumahan dan permukiman Kabupaten 
sebagai bahan masukan bagi penyusunan 
kebijaksanaan Pemerintah (vertikal), serta 
bagi berbagai pihak yang akan ikut 
terlibat/melibatkan diri 

Faktor penentu : 
a. Penataan lingkungan perkotaan yang 

serasi dan memperhatikan batasan daya 
dukung lahan, kawasan lindung, serta 
kebutuhan akan permukiman bagi 
masyarakat perkotaan yang banyak 
dihuni oleh pendatang / kaum migran. 

b. Penanggulangan kemiskinan melalui 
pemerataan pendapatan, 
pengembangan kesempatan kerja dan 
pemerataan pusat-pusat pertumbuhan 
perekonomian serta penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  

c. Meningkatkan kompetensi dan 
profesionalitas aparatur pemerintahan 
daerah dalam rangka mewujutkan 
efektifitas dan efisiensi kinerja 
penyelenggaraan otonomi daerah. 

d. Meningkatkan pembangunan dan 
infrastruktur perekonomian daerah dalam 
rangka terwujutnya kemampuan daya 
saing daerah dan Inovasi kebijakan 
insentif fiskal untuk menarik investasi 
disegala sektor merupakan salah satu 
kegiatan untuk meningkatkan ekonomi 
yang tangguh. 
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17c. Perumusan Rencana Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan dan 
Permukiman Wilayah Perkotaan 

Perumusan Rencana Pengembangan Kawasan 
Permukiman Baru 
Perumusan Rencana Pengembangan Perumahan 
Swadaya 
 Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan : 
� konsep alokasi ruang untuk perumahan swadaya, 

dari langkah 14a. 
� hasil analisis proyeksi kebutuhan penyediaan rumah 

baru bagi perumahan swadaya, dari langkah 11d 
� proyeksi kebutuhan layanan prasarana, sarana dan 

utilitas umum, dari langkah 11 e. 
� strategi pelaksanaan pembangunan dan 

pengembangan yang terkait pembangunan 
perumahan swadaya, dari langkah 15a. 

2. Rumuskan rencana pengembangan perumahan 
swadaya yang mencakup arahan prioritas lokasi 
berdasarkan konsep alokasi ruang (langkah 14a) dan 
jumlah unit pembangunan dalam jangka waktu rencana 
alokasi 10 tahun berdasarkan proyeksi kebutuhan 
penyediaan rumah swadaya (langkah 11d) dan 
sesuaikan dengan strategi pelaksanaan pembangunan 

3. Lengkapi rencana dengan peta rencana lokasi 
pembangunan perumahan swadaya seperti pada 
contoh 3.10. 

4. Rumuskan Rencana pengembangan jaringan sarana dan 
prasarana dengan cara: 
� Gunakan hasil prediksi kebutuhan layanan 

prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya 
(langkah 11 bagian e) 

� Menentukan prioritas lokasi pembangunan  
prasarana   dan sarana 

� Rencana pengembangan sarana berisikan jumlah dan 
jenis yang akan disediakan untuk setiap kawasan dan 
tahun pembangunan dalam jangka 10 tahun 

� Rencana pengembangan prasarana berisikan  fungsi 
dan skala layanan jaringan, kapasitas layanan setiap 
komponen jaringan, dan rencana penambahan dan 
atau perluasan jaringan prasarana baru 

� Lengkapi rencana dengan peta rencana 
pengembangan jaringan  prasarana  dan sarana 
perumahan swadaya. 

 
  Keluaran : 

RReennccaannaa  PPeennggeemmbbaannggaann  
KKaawwaassaann  PPeerrmmuukkiimmaann  BBaarruu  ::  
••  RReennccaannaa  AAllookkaassii  RRuuaanngg  

uunnttuukk  PPeerruummaahhaann  
SSwwaaddaayyaa  

••  RReennccaannaa  AAllookkaassii  RRuuaanngg  
uunnttuukk  PPeerruummaahhaann  ffoorrmmaall  

••  RReennccaannaa  AAllookkaassii  RRuuaanngg  
uunnttuukk  PPeerruummaahhaann  vveerrttiikkaall  

• MMeekkaanniissmmee  PPeennggeennddaalliiaann 
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No Komponen Sarana/ Prasarana satuan Jumlah 
1 Kebutuhan Listrik kw       8,559,856  
2 Kebutuhan Air Bersih liter/det                116  
3 Kebutuhan Telepon sst             1,673  
4 Timbulan Air Kotor m3/hari             2,547  
5 Timbulan Sampah m3/hari                 80  

Jenis Sarana Jumlah Kebutuhan Lahan (m2) 
Sarana Pendidikan   
       SD           6        16,140  
       SLTP             2        5,380  
       SLTA             2       14,526  
Puskesmas             1         1,033  
Sarana Peribadatan   
    Langgar           5        18,077  
    Mesjid             1        21,520  

Contoh 3.10 Peta Rencana Pembangunan Rumah Swadaya 
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Perumusan Rencana Pembangunan Perumahan Baru 
Formal 
 Prosedur yang dilakukan : 
1. Lakukan sesuai prosedur 1 pada perumusan rencana 

pembangunan perumahan swadaya disesuaikan dengan 
perumahan formal.  

2. Rumuskan rencana pengembangan perumahan  formal 
yang mencakup arahan prioritas lokasi berdasarkan 
konsep alokasi ruang (langkah 14 bagian a) dan jumlah 
unit pembangunan dalam jangka waktu rencana alokasi 10 
tahun berdasarkan proyeksi kebutuhan penyediaan 
rumah formal (langkah 11 d) dan sesuaikan dengan 
strategi pelaksanaan pembangunan. 

3. Lengkapi rencana dengan peta rencana lokasi 
pembangunan perumahan formal seperti pada contoh 
3.11. 

4. Rumuskan Rencana pengembangan jaringan prasarana 
dan sarana sesuai dengan prosedur perumusan 
pengembangan jaringan prasarana dan sarana perumahan 
swadaya  
 
 
 
 
 

 



BAGIAN III  
Penyusunan Dokumen   

RP4D Kabupaten  

  

 
 

 3-33 

 

Contoh 3.11 Peta Rencana Pembangunan Rumah Formal 

No Komponen Sarana/ Prasarana satuan Jumlah 
1 Kebutuhan Listrik kw       5,424,693  
2 Kebutuhan Air Bersih liter/det                139  
3 Kebutuhan Telepon sst             1,048  
4 Timbulan Air Kotor m3/hari             1,596  
5 Timbulan Sampah m3/hari                 51  

Jenis Sarana Jumlah Kebutuhan Luas Lahan (m2) 
Sarana Pendidikan   
       SD           5        10,114  
       SLTP             3          3,371  
       SLTA             3          9,103  
Puskesmas             1             647  
Sarana Peribadatan   
    Langgar             6        11,328  
     Mesjid             1        13,486  



 
 
 
 
 

 3-34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perumusan Rencana Pembangunan Perumahan 
Vertikal 
Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan :  
� konsep alokasi ruang untuk perumahan vertikal 

(langkah 14 bagian a) 
� hasil proyeksi kebutuhan berdasarkan segmentasi 

pendapatan pada kegiatan 11b yang memerlukan 
arahan penanganan berupa perumahan vertikal dan  
proyeksi kebutuhan layanan prasarana, sarana dan 
utilitas umum (langkah 11 kegiatan e) 

� strategi pelaksanaan pembangunan dan 
pengembangan yang terkait pembangunan 
perumahan vertikal (langkah 15 bagian a) 

2. Rumuskan rencana pengembangan perumahan vertikal 
yang mencakup arahan prioritas lokasi  berdasarkan 
konsep alokasi ruang (langkah 14 bagian a) dan jumlah 
unit pembangunan dalam jangka waktu rencana alokasi 
10 tahun berdasarkan proyeksi kebutuhan 
berdasarkan segmentasi pendapatan pada kegiatan 11b 
yang memerlukan arahan penanganan berupa 
perumahan vertikal dan sesuaikan dengan strategi 
pelaksanaan pembangunan 

3. Lengkapi rencana dengan peta rencana lokasi 
pembangunan perumahan vertikal seperti contoh 3.12. 

4. Rumuskan Rencana pengembangan jaringan  prasarana 
dan sarana sesuai dengan prosedur perumusan 
pengembangan jaringan  prasarana dan sarana 
perumahan swadaya  

Prosedur seluruh kegiatan ini secara diagramatis dapat 
dilihat pada gambar 3.8. 
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GGaammbbaarr  33..88  PPrroosseedduurr  1177cc––PPeerruummuussaann  RReennccaannaa  PPeennggeemmbbaannggaann  KKaawwaassaann  
PPeerrmmuukkiimmaann  BBaarruu  

 

Contoh 3.12 Peta Rencana Pembangunan Rumah Vertikal/Rusun 
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Perumusan Mekanisme Pengendalian 
Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan rumusan persoalan dan tantangan  

pembangunan  dan pengembangan  perumahan dan 
permukiman terutama menyangkut persoalan tata 
laksana perumahan dan pembangunan  dari langkah 12 
dan 13 

2. Evaluasi persoalan pengendalian yang terjadi dikaitkan 
dengan rencana yang telah disusun pada perumahan 
swadaya, formal dan perumahan vertikal. 

3. Menentukan prosedur pengendalian pembangunan 
perumahan dan permukiman kabupaten sesuai rencana 
yang akan dicapai pada 10 tahun yad. Prosedur 
pengendalian terdiri dari rincian : 
� Jenis dan tata cara perijinan 
� Penyusunan jadual pengawasan dan penertiban; 
� Penerbitan izin penggunaan bangunan (IPB); 
� Perumusan insentif dan disinsentif; 
� Perumusan sanksi. 

4. Merumuskan prosedur pengendalian yang dibedakan 
antara pengendalian pembangunan secara swadaya 
masyarakat, formal,  dan perumahan vertikal.  
Prosedur perijinan dapat dilihat pada contoh berikut. 
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Contoh 3.13 Mekanisme Pengendalian 
 

 
 
 
 
 

Mekanisme pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman  dapat dilakukan melalui : 
a. Proses Perijinan 

Proses perijinan terhadap upaya pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana pemanfaatan 
ruang dan pengelolaan lahan yang ada. Untuk itu, dokumen RP4D harus menjadi acuan dalam 
pemberian perijinan pemanfaatan ruang perumahan dan permukiman yang dilakukan instansi terkait. 

b. Proses Pengawasan 
Proses pengendalian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan yang dilaksanakan melalui 
pengawasan yang diwujudkan melalui supervisi dan penertiban yang dilaksanakan oleh pemerintah 
dengan melibatkan kelembagaan pada tingkat terendah, serta peran aktif masyarakat, yang 
kesemuanya diatur melalui suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan dan 
pengembangan. 

c. Pelaporan Penyelenggaran 
    Laporan pendirian perumahan akan berisikan: 

� Perkembangan perolehan izin mendirikan bangunan (IMB) 
� Perkembangan pembangunan rumah 
� Catatan mengenai permasalahan yang perlu segera diatasi serta potensi masalah yang perlu 

diantisipasi 
d. Proses Penertiban 

Proses penertiban langsung dan tidak langsung yang melibatkan pengenaan sanksi maupun 
penerapan sistem disinsentif jika ternyata penggunaan lahan tidak sesuai dengan rencana 
pemanfaatan dan perencanaan ruang perumahan dan permukiman. Proses penertiban 
pembangunan perumahan dan permukiman disusun sesuai dengan prosedural berikut: 

• Diawali melalui proses pemeriksaan lapangan oleh aparat instansi / kelembagaan perumahan 
dan permukiman daerah terkait terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan. Hasil 
pemeriksaan lapangan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui instansi / 
kelembagaan perumahan dan permukiman terkait.  

• Proses konfirmasi temuan lapangan dengan berbagai dokumen / hasil instrumentasi 
pengawasan yang ada seperti laporan pelaksanaan pembangunan dari penyelenggaran 
perumahan, laporan-laporan pengaduan, serta produk perencanaan yang menjadi acuan 
pembangunan. 

• Perumusan dan penentuan kebijakan tindak lanjut berupa tindakan penertiban yang perlu 
dilakukan melalui instrumentasi pengendalian yang ada, serta penyiapan rencana 
penanganan permasalahan terkait. 
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Perumusan Rencana Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman 
Perumusan Pola-pola Penanganan Umum Peningkatan 
Kualitas Lingkungan Permukiman 
Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan : 
� rumusan persoalan dan tantangan pembangunan  dan 

pengembangan perumahan perumahan dan 
permukiman terutama menyangkut persoalan 
penanganan kualitas permukiman dari langkah 12 dan 
13 

� konsep peningkatan kualitas kawasan permukiman 
dari langkah 14b 

2. Rumuskan pola-pola penanganan umum peningkatan 
kualitas permukiman kumuh dan permukiman kawasan 
khusus yang sesuai dengan persoalan dan tantangan di 
daerah 

 
 
 

Perumusan Rencana Penanganan Lingkungan 
Permukiman Padat dan Kumuh 
Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan : 
� rumusan persoalan dan tantangan pembangunan  dan 

pengembangan perumahan dan permukiman 
terutama menyangkut persoalan penanganan 
permukiman kumuh dari langkah 12 dan 13 

� konsep peningkatan kualitas kawasan permukiman 
kumuh dari langkah 14b  

� hasil analisa kebutuhan peningkatan kualitas 
permukiman khususnya bagi permukiman kumuh dan 
proyeksi kebutuhan layanan prasarana, sarana dan 
utilitas umum dari langkah 11 c 

� strategi pelaksanaan pembangunan dan 
pengembangan yang terkait permukiman kumuh dari 
langkah 15a 

2. Rumuskan rencana penanganan lingkungan permukiman 
terkait yang mencakup arahan penanganan dan lokasi 
penanganan masing-masing lingkungan permukiman. 
Lengkapi rencana dengan peta arahan lokasi penanganan 
permukiman padat dan kumuh seperti contoh 3.14 

 

KKeelluuaarraann    
RReennccaannaa  PPeenniinnggkkaattaann  

KKuuaalliittaass  KKaawwaassaann  
PPeerrmmuukkiimmaann  

••  RReennccaannaa  PPeennaannggaannaann  
LLiinnggkkuunnggaann  KKuummuuhh  

••    RReennccaannaa  
PPeennaannggaannaann  
LLiinnggkkuunnggaann  

PPeerrmmuukkiimmaann  
KKaawwaassaann  KKhhuussuuss  
••  MMeekkaanniissmmee  
PPeennggeennddaalliiaann  
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Contoh 3.14 Peta Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 
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Perumusan Rencana Penanganan Lingkungan 
Permukiman Kawasan Khusus di Daerah 
Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan : 
� rumusan persoalan dan tantangan  pembangunan  dan 

pengembangan perumahan dan permukiman 
terutama menyangkut persoalan penanganan 
permukiman kawasan khusus  dari langkah 12 dan 13 

� konsep peningkatan kualitas kawasan permukiman 
kawasan khusus  dari langkah 14b 

� hasil estimasi kebutuhan peningkatan kualitas 
permukiman pada langkah 11c berupa luas kawasan 
dan jumlah penduduk yang terkait dengan lingkungan 
kawasan khusus dan proyeksi kebutuhan PSU 

� strategi pelaksanaan pembangunan dan 
pengembangan yang terkait permukiman kawasan 
khusus  dari langkah 15a 

2. Rumuskan rencana penanganan lingkungan permukiman 
terkait yang mencakup arahan penanganan dan lokasi 
penanganan masing-masing lingkungan permukiman 

3. Lengkapi rencana dengan peta arahan lokasi penanganan 
permukiman di masing-masing kawasan khusus seperti 
contoh 3.15 
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Contoh Ketentuan-ketentuan Pengendalian kawasan kumuh 
• Ketentuan Teknis penertiban pada lahan ilegal yang melibatkan pengenaan 

sanksi maupun penerapan sistem disinsentif (bagi penghuni baru yang akan 
mendiami bantaran sungai) jika ternyata penggunaan lahan tidak sesuai dengan 
rencana pemanfaatan dan perencanaan ruang perumahan dan permukiman.  

• Terdapat pemisahan antara zona hunian dan kawasan bantaran sungai yang 
rawan bencana, agar fungsi kelayakan hunian tetap terjamin. Pemisahan 
dilakukan dengan menempatkan kawasan penyangga berupa jalur hijau.  

• Selain itu pengendalian terhadap pengolahan limbah perlu dijaga ketat untuk 
mencegah terjadi kemungkinan pencemaran pada sungai. 

 

Contoh 3.15 Peta Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Nelayan 
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Perumusan Mekanisme Pengendalian 
Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan rumusan persoalan dan tantangan  

pembangunan  dan pengembangan  perumahan dan 
permukiman terutama menyangkut persoalan 
permukiman kumuh dan permukiman di kawasan 
khusus  dari langkah 12 dan 13 

2. Evaluasi persoalan pengendalian yang terjadi dikaitkan 
dengan rencana yang telah disusun pada  permukiman 
kumuh dan permukiman di kawasan khusus. 

3. Menentukan prosedur pengendalian perumahan dan 
permukiman kota sesuai rencana yang akan dicapai pada 
10 tahun yad. Prosedur pengendalian terdiri dari rincian: 
� Jenis dan tata cara perijinan 
� Penyusunan jadual pengawasan dan penertiban; 
� Penerbitan izin penggunaan bangunan (IPB); 
� Perumusan insentif dan disinsentif; 
� Perumusan sanksi. 

4. Merumuskan prosedur pengendalian yang dibedakan 
antara pengendalian  permukiman kumuh dan 
permukiman di kawasan khusus 

Prosedur seluruh kegiatan ini secara diagramatis dapat 
dilihat pada gambar 3.9. 
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GGaammbbaarr  33..99    PPrroosseedduurr  1177cc  ––  PPeerruummuussaann  RReennccaannaa  PPeenniinnggkkaattaann  KKuuaalliittaass  
KKaawwaassaann  PPeerrmmuukkiimmaann  
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PPeerruummuussaann  RReennccaannaa    PPeennggeemmbbaannggaann  
SSuummbbeerr  DDaayyaa  PPeerruummaahhaann  ddaann  
PPeerrmmuukkiimmaann  DDaaeerraahh  

LLaannggkkaahh  1188    

 
Perumusan rencana pengembangan sumber daya perumahan 
dan permukiman daerah merupakan upaya perumusan 
arahan rencana yang mencakup rencana pengembangan 
kelembagaan dan pembiayaan perumahan dan permukiman 
daerah 
 
TUJUAN 
Merumuskan rencana pengembangan sumber daya 
perumahan dan permukiman yang mencakup kelembagaan 
dan pembiayaan pembangunan 
 
MANFAAT 
Sebagai pedoman tata laksana pembangunan dan 
pengembangan perumahan dan permukiman daerah 

 
KEGIATAN 
18a. Perumusan Rencana Pengembangan 

Kelembagaan Pembangunan Perumahan dan 
permukiman 

Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan : 
� hasil analisis kebutuhan kelembagaan dari langkah 

11f 
� hasil strategi pengembangan  sistem kelembagaan 

perumahan dari langkah 15c 
2. Rinci strategi menjadi arahan pengembangan yang berisi 

arahan penanganan kelembagaan yang mencakup: 
� Arahan penanganan permasalahan tata laksana tugas 

dan wewenang masing-masing pihak pemerintah  
� arahan penanganan permasalahan perangkat 

peraturan pendukung pembangunan perumahan dan 
permukiman 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Keluaran  : 
Rencana Pengembangan 

Kelembagaan Pembangunan 
Perumahan dan permukiman 

Daerah  
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GGaammbbaarr  33..1100    PPrroosseedduurr  1188  ––  PPeerruummuussaann  RReennccaannaa  PPeennggeemmbbaannggaann  SSuummbbeerr  
DDaayyaa  PPeerruummaahhaann  ddaann  ppeerrmmuukkiimmaann  KKaabbuuppaatteenn  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18b. Perumusan Rencana Pengembangan 
Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan 
permukiman 

Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan : 
� hasil analisis kebutuhan pembiayaan dari langkah 11f 
� hasil strategi pengembangan  sistem pembiayaan 

perumahan dari langkah 15b 
2. Rinci strategi menjadi arahan pengembangan yang berisi 

arahan penanganan pembiayaan yang mencakup: 
� Perluasan sumber-sumber pembiayaan 
� Pengembangan pola pembiayaan 

            Prosedur seluruh langkah 18 ini secara diagramatis dapat 
dilihat pada gambar 3.10. 
 

Keluaran : 
RReennccaannaa  PPeennggeemmbbaannggaann  

PPeemmbbiiaayyaaaann  PPeemmbbaanngguunnaann  
PPeerruummaahhaann  ddaann  ppeerrmmuukkiimmaann  

KKaabbuuppaatteenn  
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Contoh 3.16 Rencana Pengembangan Kelembagaan : 
Arah penanganan dalam perencanaan pengembangan kelembagaan adalah sebagai berikut:    

� Upaya lebih meningkatkan kerja sama antara yurisdiksi baik antar kabupaten-kota maupun 
Provinsi dan pusat khususnya dalam penanganan pembangunan perumahan dan permukiman 
khususnya pada kawasan metropolitan dan Kota-kota hirarki. 

� Upaya menempatkan kebijakan otonomi daerah bukan sebagai upaya mengedepankan 
kepentingan masing-masing daerah tetapi lebih mengembangkan kerja sama yang lebih baik dalam 
pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan perumahan & permukiman. 

� Upaya penanganan masalah perumahan dan permukiman yang lebih antisipatif terhadap 
kemungkinan terjadinya persoalan permukiman yang akan terjadi dimasa yang akan datang seperti 
munculnya permukinan kumuh, pelanggaran tata ruang atau kemungkinan terjadinya bencana  
terkait perkembangan permukiman. 

� Upaya meningkatkan partisipasi  dan kepedulian masyarakat atau lembaga yang ada dimasyarakat 
untuk berkontribusi langsung terhadap upaya penyediaan perumahan dan penanganan lingkungan. 

Untuk arahan penguatan kelembagaan sektor Perumahan dan permukiman adalah:  
� Penyusunan strategi kelembagaan dan tatalaksana bidang permukiman  
� Fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di 

Daerah (RP4D)  
� Mengaktifkan BP4D (Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah)  

sebagai wadah perumusan operasionalisasi kebijakan permukiman. 
� Pembinaan dan penguatan terhadap lembaga-lembaga di masyarakat yang dibentuk dalam 

kerangka proyek (P2KP,C0-Bild, PPS, PPK, dll) sebagai instusi pendukung pelaksanaan program-
program di sektor permukiman  

 

Contoh 3.17 Pengembangan Pola Pembiayaan 
Pola pembiayaan pembangunan, disamping mengikuti pola pembiayaan yang sudah baku, juga dapat 
dikembangkan melalui: 

• Pinjaman kredit, apabila selama ini dari BTN, maka pemerintah kabupaten dapat mencobakan 
melakukan kerjasama dengan BPD Provinsi. Dimana pola peminjaman biaya pembangunan 
tersebut disesuaikan dengan tingkat kemampuan pengembalian dari  masyarakat sendiri. 

• Membuka akses terhadap PNM (Pemodalan Nasional Madani) 
• Dikembangkannya suatu kegiatan usaha di bidang pembangunan perumahan melalui kegiatan 

koperasi di bidang perumahan 
• Melakukan ‘up grade” atu meningkatkan kapasitas kemampuan BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat), sehingga dana yang selama ini hanya digunakan untuk peningkatan ekonomi 
diarahkan pula bagi sumber pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman. 
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Kegiatan perumusan  indikasi program pembangunan dan 
pengembangan perumahan dan permukiman daerah 
merupakan akhir dari Tahapan  Penyusunan RP4D, yang 
dilaksanakan setelah kegiatan perumusan rencana.   
Terdapat 1 (satu) langkah perumusan indikasi program 
pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
permukiman, yaitu : 
Langkah 20  Perumusan Indikasi Program Pembangunan 

dan Pengembangan Perumahan dan 
Permukiman 

”” Perumusan Indikasi Program 
merupakan langkah akhir dalam 

Tahapan  Penyusunan RP4D 
setelah perumusan rencana 

””  

Urutan prosedur dalam perumusan indikasi program pembangunan dan pengembangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut :  
 

Contoh 3.18 Rencana Pengembangan Pembiayaan : 

Perluasan Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan 
a. Identifikasi sumber pembiayaan   
   Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari: 

1. Pendapatan Asli Daerah : 
a. Pajak daerah. 
b. Retribusi daerah. 
c. Bagian laba usaha daerah. 
a. Lain-lain PAD yang sah. 

2. Dana Perimbangan, yang sesuai dengan UU No.33/2004, terdiri dari : 
a. Bagian daerah dari penerimaan PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari 

sumber daya alam. 
b. Dana alokasi umum. 
c. Dana alokasi khusus. 

3. Pinjaman daerah, baik dari sumber dalam negeri dan/atau sumber luar negeri dengn persetujuan DPRD.  
4.  Lain-lain Penerimaan Yang Sah 

bb..  PPeenniinnggkkaattaann  PPeenneerriimmaaaann  DDaaeerraahh  
Beberapa cara yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten yaitu : 

• Mengumpulkan dana dari pajak-pajak dan restribusi daerah yang tidak bertentangan atau diperbolehkan oleh 
peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.  

• Pemerintah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau pinjaman dalam negeri 
maupun luar negeri. 

• Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral (pusat) yang dipungut di daerah. 
• Pemerintah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah Provinsi atau pemerintah pusat. 

Untuk mengetahui mobilisasi dana pembangunan tersebut, berikut ini cara-cara dalam mobilisasi dana pembangunan yang 
akan dikemukakan sesuai dengan pengelompokan sumber penerimaannya. 
c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Komponen utama dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dua komponen lainnya  yaitu bagian 
laba usaha daerah dan lain-lain pos PAD yang sah umumnya masih memberikan kontribusi yang masih relatif kecil. Oleh 
karena itu, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) akan tetap ditentukan oleh meningkatnya penerimaan pajak daerah 
dan restribusi daerah.Selain pajak daerah, komponen yang juga mempunyai peranan yang sangat berarti  dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah seperti yang telah dijelaskan di depan adalah retribusi daerah. Beberapa jenis retribusi 
daerah yang dapat diintensifkan pemungutannya oleh Pemerintah Kabupaten antara lain yaitu retribusi ijin bangunan, retribusi 
ijin tempat usaha, parkir, terminal dan pendapatan pasar. 

d. Pemanfaatan Dana Perimbangan 
Sumber-sumber yang diperoleh dari bagian dana perimbangan di wilayah kabupaten meliputi, sebagai berikut : 
� Bagi hasil pajak. 
� Bagi hasil bukan pajak. 
� Dana alokasi umum yaitu dari dana alokasi umum. 
� Dana alokasi khusus. 

e. Pemanfaatan Sumber-sumber Pinjaman 
Dalam usaha meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan daerah telah dikembangkan penyediaan 
dana dari sumber pinjaman. Pinjaman tersebut terutama dimaksudkan untuk membiayai investasi yang bersifat self financing 
atau dapat mengembalikan pinjaman dari hasilnya sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah dapat 
memanfaatkan sumber dana tersebut, misalnya untuk menyediakan/memperluas jaringan air minum dengan tetap 
memanfaatkan tenaga ahli milik sendiri yang pada gilirannya juga akan meningkatkan pendapatan. Sebagian pendapatan 
yang diperoleh tersebut dapat dipergunakan untuk membayar kembali pinjaman tersebut. 

f. Pemanfaatan Sumber-sumber Penerimaan Lainnya 
Sumber-sumber penerimaan lainnya sebagai salah satu penerimaan Pemerintah Kabupaten terdiri dari penerimaan dari 
pemerintah atasan (Provinsi).  
g. Sumber pembiayaan alternatif 
Alternatif sumber pembiayaan non-pemerintah daerah yang umumnya menjadi andalan dalam pembangunan perumahan & 
permukiman adalah pendanaan oleh swasta melalui pasar perumahan. Dalam hal ini, developer perumahan akan terlibat 
dalam pembangunan sekaligus pemasaran perumahan kepada konsumen secara langsung. Karenanya, diperlukan dukungan 
atmosfir pasar perumahan yang kondusif, dimana persaingan antar pengembang berlangsung secara sehat, terbuka dan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, diperlukan instrumen-instrumen pendukung pasar perumahan, berupa: 

• prosedur keterlibatan developer / pengembang dalam pasar perumahan 
• regulasi pasar perumahan yang mengatur aspek-aspek seperti pelaksanaan pembangunan, model pembiayaan, 

pemasaran, serta proses pengelolaan perumahan 
• skema pembiayaan perumahan dari lembaga keuangan / perbankan bagi pembangunan perumahan oleh swasta / 

melalui mekanisme pasar perumahan 
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- Indikasi Program 
Perumhan Baru
-Indikasi Program 
Peningkatan Kualitas 
Perumshsn dan 
Permukiman
- Indikasi Program 
Penunjang Perumshsn 
dan Permukiman

Merumuskan Indikasi 
ProgramMerumuskan 

Visi dan Misi

Rencana 
Pembangunan dan 
Pengembangan 
Perumshsn dan 
Permukiman 
Kabupaten

Rencana 
Pengembangan 
Sumberdaya 
Perumshsn dan 
Permukiman

Langkah 20Langkah 
17 sd 19

LANGKAH 20 PERUMUSAN INDIKASI PROGRAM LANGKAH 17 – 19 PERUMUSAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN 
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
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Kegiatan perumusan  indikasi program pembangunan dan 
pengembangan perumahan dan permukiman daerah 
merupakan akhir dari Tahapan  Penyusunan RP4D, yang 
dilaksanakan setelah kegiatan perumusan rencana.   
Terdapat 1 (satu) langkah perumusan indikasi program 
pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
permukiman, yaitu : 
Langkah 19  Perumusan Indikasi Program Pembangunan 

dan Pengembangan Perumahan dan 
Permukiman 

Perumusan indikasi program dirinci per tahun pada lima 
tahun pertama. Pencapaian kegiatan pada lima tahun 
pertama sebesar 60% dari seluruh pencapaian program. 
Jangka lima tahun berikutnya tidak dirinci per tahun dan 
merupakan sisa pencapaian yang 40%    
 Perumusan indikasi program antara lain menunjukkan: 
� Arahan keterpaduan program maupun 

pengembangan program 
� Arahan lokasi program  
� Arahan keterpaduan dari sisi pelaku/ sektor terkait, 

yang dapat menjadi alat koordinasi program 
� Kebutuhan/ sharing pendanaan dari setiap pelaku/ 

sektor terkait. 

”” Perumusan Indikasi Program 
merupakan langkah akhir dalam 

Tahapan  Penyusunan RP4D 
setelah perumusan rencana 

””  
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Urutan prosedur dalam perumusan indikasi program pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut :  

  

- Indikasi Program Umum
-Indikasi Program 
Wilayah Perkotaan
Indikasi Program 
Penunjang Perumshsn 
dan Permukiman

Merumuskan Indikasi 
Program

Langkah 19

LANGKAH 20 PERUMUSAN INDIKASI PROGRAM 

Rencana Umum 
Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan 
dan Permukiman Kabupaten
RencanaPembangunan dan 
Pengembangan Perumahan 
dan Permukiman Wilayah 
Perkotaan Kabupaten

Langkah 
16 sd 18

LANGKAH 16 – 18 PERUMUSAN RENCANA PEMBANGUNAN 
DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Rencana Pengembangan 
Sumberdaya Perumahan dan 
Permukiman

  
GGaammbbaarr  33..1122    PPeerruummuussaann  PPrriioorriittaass  kkeebbuuttuuhhaann  ddaann  iinnddiikkaassii  pprrooggrraamm    

  

Perumusan Indikasi Program 
Pembangunan dan Pengembangan 

Perumahan dan Permukiman 
Kabupaten  

LLaannggkkaahh  1199    

 
Perumusan indikasi program pembangunan dan 
pengembangan merupakan upaya perumusan program 
umum perumahan dan permukiman, program wilayah 
perkotaan dan penunjang perumahan dan permukiman. 
Perumusan indikasi ini merupakan proses akhir perumusan 
produk rencana RP4D. 
 
TUJUAN 
Merumuskan indikasi program pembangunan dan 
pengembangan perumahan dan permukiman daerah sebagai 
produk akhir RP4D  
 
MANFAAT 
Sebagai pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan 
pengembangan perumahan dan permukiman kabupaten 
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KEGIATAN  
19a.  Perumusan Indikasi Program Umum 

Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan dan Permukiman Kabupaten 

Prosedur yang dilakukan 
1. Gunakan hasil rencana umum pembangunan dan 

pengembangan perumahan dan permukiman  dari 
langkah 16 

2. Jabarkan hasil rencana ke dalam jenis dan 
komponen program yang akan dilaksanakan  

3. Rinci setiap program ke dalam kegiatan upaya 
umum pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan permukiman 

4. Rinci setiap kegiatan dalam total kebutuhan, 
target pemenuhan, jangka waktu pemenuhan, 
sumber pendanaan dan pihak penanggungjawab 
setiap kegiatan 

 
 
19b. Perumusan Indikasi Program Pembangunan 

dan Pengembangan Perumahan dan 
Permukiman Wilayah Perkotaan Kabupaten 

 
 Perumusan Indikasi 
PogramPembangunanPerumahan Baru 
 
Perumusan Indikasi Program Pengembangan 
Perumahan Swadaya 
Prosedur yang dilakukan 
1. Gunakan hasil rencana pengembangan perumahan 

Swadaya  dari langkah 17c 
2. Jabarkan hasil rencana ke dalam jenis dan 

komponen program yang akan dilaksanakan  
3. Rinci setiap program ke dalam kegiatan upaya 

pengembangan perumahan swadaya 
4. Rinci setiap kegiatan dalam total kebutuhan, 

target pemenuhan, jangka waktu pemenuhan, 
sumber pendanaan dan pihak penanggungjawab 
setiap kegiatan 

Keluaran  
Indikasi Program Umum 

Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan dan 

Permukiman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keluaran  
Indikasi Program 

Pembangunan Perumahan 
Baru : 

• Indikasi Program 
Pengembangan 

Perumahan Swadaya 
• Indikasi Program 

Pengembangan 
Perumahan Formal 
• Indikasi Program 

Pengembangan 
Perumahan Vertikal 

 



BAGIAN III  
Penyusunan Dokumen   

RP4D Kabupaten  

  

 
 

 3-51 

 

 

Perumusan Indikasi Program Pembangunan 
Perumahan formal 
Prosedur yang dilakukan 
1. Lakukan sesuai prosedur perumusan indikasi program 

pengembangan perumahan swadaya dan disesuaikan 
dengan program pembangunan perumahan formal 

 
Perumusan Indikasi Program   Pembangunan Vertikal 
Prosedur yang dilakukan 
1. Lakukan sesuai prosedur perumusan indikasi program 

pengembangan perumahan swadaya dan disesuaikan 
dengan program pembangunan perumahan vertikal 

 

 

Perumusan Indikasi Program Peningkatan Kualitas 
Perumahan dan Permukiman 
� Perumusan Indikasi Program Penanganan 

Lingkungan Permukiman Kumuh 
� Perumusan  Indikasi Program Penanganan  

Lingkungan Permukiman Khusus 
Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan hasil rencana peningkatan lingkungan masing-

masing lingkungan permukiman  dari langkah 17 c 
2. Jabarkan hasil rencana ke dalam jenis dan komponen 

program penanganan masing-masing lingkungan 
permukiman yang akan dilaksanakan 

3. Rinci setiap program ke dalam kegiatan-kegiatan upaya 
penanganan masing-masing lingkungan permukiman 

4. Rinci setiap kegiatan dalam  total kebutuhan, target 
pemenuhan,jangka waktu pemenuhan, sumber 
pendanaan dan pihak penanggungjawab setiap kegiatan 

 
19.c Perumusan Indikasi Program Penunjang 

Perumahan dan Permukiman 
  Prosedur yang dilakukan : 
1. Gunakan hasil rencana Pengembangan Sumber Daya 

Perumahan dan permukiman  dari langkah 18 
2. Jabarkan hasil rencana ke dalam jenis dan komponen 

program masing-masing Kelembagaan dan Pembiayaan 
3. Rinci setiap program ke dalam kegiatan-kegiatan 

pengembangan kelembagaan dan pembiayaan 
4. Rinci setiap kegiatan dalam  total kebutuhan, target 

pemenuhan,jangka waktu pemenuhan, sumber 
pendanaan dan pihak penanggungjawab setiap kegiatan 

Keluaran 
Indikasi Program 

Peningkatan Kualitas 
Perumahan dan 
Permukiman : 

• Perumusan Indikasi 
Program Penanganan 

Lingkungan 
Permukiman Kumuh 

• Perumusan  Indikasi 
Program Penanganan  

Lingkungan 
Permukiman Khusus 

 
 

 
 

Keluaran : 
Indikasi Program 

Penunjang Perumahan 
dan Permukiman 
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Format Tabel Perumusan indikasi program dapat dilihat 
pada contoh 3.10. Sedangkan Contoh Tabel Indikasi 
Program Perumahan dan Permukiman Kabupaten dapat 
dilihat pada bagian Lampiran.  
 
 
Prosedur seluruh langkah 19 ini secara diagramatis dapat 
dilihat pada gambar 3.12. 
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Contoh 3.19 Format Tabel Indikasi Program 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Program pemenuhan per 
tahun (hingga 10 tahun) 

Sumber-
sumber 

Pendanaan 

Penanggung 
jawab 

Program Komponen Arahan 
program 

Arahan lokasi Total 
Kebutuhan 

(unit) 
Target 

tiap 
tahun 
(unit) 

1 2 3 4 5 5 th 
berikutnya 

  

               
               
               



BBAAGGIIAANN  IIIIII    
PPeennyyuussuunnaann  DDookkuummeenn      

RRPP44DD  KKaabbuuppaatteenn  
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WWoorrkksshhoopp  PPeennyyeeppaakkaattaann  RRPP44DD  LLaannggkkaahh  2200      
 
Workshop penyepakatan dokumen RP4D merupakan 
kegiatan sosialisasi, verifikasi, atas dokumen rencana yang 
telah dilakukan pada stakeholder yang terkait dengan 
pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
permukiman kabupaten, sehingga masukan yang diberikan 
stakeholder dapat menyempurnakan dokumen rencana 
yang telah dihasilkan.  

  

 
TUJUAN  
Menyempurnakan dokumen rencana berdasarkan 
masukan perbaikan dari stakeholder terkait.  
 

  

MANFAAT  
Sebagai dasar penyempurnaan dokumen RP4D 
Kabupaten akhir yang dihasilkan.  
 

  

 
Keluaran : 

• Penyepakatan 
Dokumen Rencana 

  

KEGIATAN  
20a. Workshop Kebutuhan Pengembangan 

Perumahan dan Permukiman   
Prosedur yang dilakukan: 
1. Gunakan hasil penyusunan dokumen rencana dari 

langkah 14 sampai dengan langkah 19 sebagai bahan 
masukan workshop penyepakatan dokumen rencana.  

2. Gunakan metode FGD (Focus Group Discussion) 
untuk pelaksanaan workshop ini. 

3. Undang stakeholder yang terkait dengan 
pengembangan perumahan permukiman dari pihak 
pemerintah, swasta, LSM, akademisi, dan pihak lain 
yang terkait.   

4. Sosialisasikan hasil dokumen rencana. 
5. Lakukan workshop penyepakatan RP4D  dengan 

kesepakatan yang harus dicapai atas:  
� Masukan konsepsi rencana 
� Masukan rencana 
� Masukan program dan prioritas program 

pembangunan dan pengembangan   
� Masukan Arahan lokasi bagi prioritas program 

terpilih.  
Prosedur langkah 20 secara diagramatis dapat dilihat 
pada gambar 3.13. 

 
 

  

  
  

 
 

Di akhir tahap penyusunan 
Rencana,  dilakukan workshop 

Penyepakatan Rencana 
Pembangunan dan 

Pengembangan  
Perumahan dan Permukiman 

di Daerah.  
Petunjuk mengenai kegiatan 
workshop tersebut (Tujuan, 

Sasaran, Metoda Pelaksanaan 
dan Peserta) dapat dilihat 

pada Lampiran 1 dalam 
Manual Penyusunan RP4D 

ini.   
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Gambar 3.14  Diagram Keterkaitan Langkah dalam Tahap Penyusunan Rencana, 
 dengan Langkah Lainnya dalam Tahap Penyusunan RP4D 

 

Keterkaitan antara langkah dan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana dalam Manual 
penyusunan RP4D dengan output Dokumen Laporan RP4D dapat dilihat pada Gambar 
berikut ini. 
  

  
  
  

Keterangan Gambar 3.15-17. 
Bagian sebelah kiri menunjukkan urutan Langkah Kegiatan Penyusunan dokumen rencana dalam Manual 
Penyusunan RP4D Kabupaten. Sedangkan bagian sebelah kanan menunjukkan output  Langkah Kegiatan 
tersebut, yang berupa outline (garis besar muatan) Dokumen RP4D Kabupaten. 
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Gambar 3.15. Keterkaitan Langkah Kegiatan dalam Manual Penyusunan RP4D  

dengan Output Dokumen RP4D.. (1) 
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Gambar 3.16. Keterkaitan Langkah Kegiatan dalam Manual Penyusunan RP4D  

dengan Output Dokumen RP4D.. (2) 
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Gambar 3.17. Keterkaitan Langkah Kegiatan dalam Manual Penyusunan RP4D  

dengan Output Dokumen RP4D.. (3) 
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MATRIKS KELENGKAPAN TEKNIS (PETA/ TABEL) DALAM DOKUMEN RP4D KABUPATEN/ KOTA

No. OUTLINE  DOKUMEN RP4D KELENGKAPAN TEKNIS YANG HARUS 
DISERTAKAN (Peta/ Tabel/ Dokumen) KETERANGAN

(1) (2) (3) (4)
BAB 1.  PENGANTAR

BAB 2. PROFIL PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN 
PERMUKIMAN

2.1. Kebijakan Umum Pengembangan Daerah
2.1.1. Kebijakan Makro Pembangunan Daerah (RPJM/ Renstra)

Peta Orientasi Kota , dalam Wilayah Propinsi Tanpa Skala, memadai untuk terbaca
Peta Delineasi Wilayah Administratif Kota 

Peta Tata Guna Lahan 

Peta Rencana Struktur Kota
Menunjukkan struktur sistem pusat pelayanan, 
struktur guna lahan dan pemanfaatan ruang, struktur 
jaringan infrastruktur Kota, dan Pembagian Wilayah 
Pengembangan

2.1.2. Kebijakan Penataan Ruang Daerah Peta Rencana Pemanfaatan Lahan Kota

Peta Arahan Pemanfaatan Ruang Permukiman Kota
Tabel Data Pembagian dan Luas Wilayah Kota 

Tabel Data Pembagian Wilayah Pengembangan dan 
Luas Wilayah Kota

Terdiri dari daftar Luas Wilayah Kota, Wilayah 
Pengembangan Kota/ WPK, Wilayah Administrasi, 
Fungsi Utama dan Fungsi Penunjangnya. Lihat 
Contoh 2.9. dan 2.10. Manual Penyusunan RP4D

Tabel Data Penggunaan Lahan Kota (ha)
Tabel Data Konversi/ Alih Guna Lahan Propinsi (ha)
Tabel Data Penggunaan Lahan, menurut Kecamatan 
dalam Wilayah Kota  

2.2. Kebijakan Perumahan dan Permukiman Daerah
2.2.1. Rencana Strategis Perumahan dan Permukiman Daerah

2.2.2. Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 
dan Permukiman yang ada

Peta Program Pengembangan Perumahan dan 
Permukiman 

Menunjukkan arahan lokasi Program Penyediaan 
Rumah Baru, Program Peningkatan Kualitas 
Lingkungan Permukiman, Program Relokasi, dan 
Program Perumahan dan Permukiman pada 
Kawasan Khusus

Tabel Program Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan dan Permukiman

Meliputi tabel data Program Penyediaan Rumah 
Baru, Program Peningkatan Kualitas Lingkungan 
Permukiman, Program Relokasi, dan Program 
Perumahan dan Permukiman pada Kawasan Khusus

2.3. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Daerah

2.3.1. Kondisi Sosial dan Budaya Daerah Tabel Data Sosial dan Kependudukan
Meliputi tabel data jumlah penduduk berdasarkan 
usia, tingkat pendidikan, segmentasi pendapatan KK, 
kepadatan Rumah Tangga, dan data Laju 
Pertumbuhan 

2.3.2. Kondisi Perekonomian Daerah Tabel Data Sektor Ekonomi
Meliputi Tabel Data PDRB, persentase lapangan 
usaha, dan sektor strategis pendukung 
perekonomian Kota

2.4. Profil Umum Perumahan dan Permukiman Daerah
2.4.1. Stok Perumahan yang tersedia Tabel Jumlah Stok Perumahan yang tersedia Meliputi data jumlah perumahan formal, swadaya 

dan perumahan kawasan khusus
2.4.2. Kepadatan Rumah Tabel Data Kepadatan Rumah Meliputi data jumlah, kepadatan dan sebaran 

kawasan perumahan dan permukiman
2.4.3. Kondisi Fisik Rumah Tabel Kondisi Fisik Rumah

2.4.4. Kepemilikan Lahan dan Bangunan Rumah Tabel Data Kepemilikan Lahan dan Bangunan Rumah 
Meliputi juga data perizinan pembangunan dan 
pengembangan perumahan oleh pengembang 
maupun non pengembang

2.5 Profil Kawasan Permukiman
2.5.1. Perumahan Formal
2.5.2. Perumahan Swadaya
2.5.3. Perumahan Kawasan Khusus

Minimal Skala 1: 50.000. Dalam hal wilayah 
Kabupaten/ Kota yang bentangan wilayahnya 
sempit, dapat digunakan peta wilayah dengan skala 
1:25.000 atau skala 1:10.000.

Minimal Skala 1: 50.000. Dalam hal wilayah 
Kabupaten/ Kota yang bentangan wilayahnya 
sempit, dapat digunakan peta wilayah dengan skala 
1:25.000 atau skala 1:10.000.

Peta Sebaran Kawasan Perumahan dan Permukiman Skala 1:10.000; Menunjukkan sebaran kawasan 
perumahan formal, swadaya dan perumahan 
kawasan khusus
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2.6. Inventarisasi Rencana Pembangunan Perumahan

2.6.1. Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman oleh 
Non Pengembang (IMB Perorangan) Tabel Data Kepemilikan Lahan dan Bangunan Rumah 

Meliputi juga data rencana, perizinan pembangunan 
dan pengembangan perumahan oleh pengembang 
maupun non pengembang

2.6.2. Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman oleh 
Pengembang (IMB/ Izin Prinsip untuk Developer) 

2.7. Layanan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) 
Perumahan dan Permukiman

2.7.1. Air Bersih
2.7.2. Pengelolaan Air Kotor/ Limbah
2.7.3. Pengelolaan Persampahan
2.7.4. Drainase
2.7.5. Jaringan Listrik
2.7.6. Jaringan Jalan
2.7.7. Layanan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan 

dan Permukiman
2.8. Kelembagaan dan Pembiayaan Perumahan dan 

Permukiman di Daerah
2.8.1. Kelembagaan Perumahan dan Permukiman di Daerah
2.8.2. Kelembagaan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman di 

Daerah

BAB 3. ANALISIS KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DAN 
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

3.1. Analisis Implikasi Kebijakan Tata Ruang terhadap 
Pengembangan Permukiman Daerah

3.2. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah

3.2.1. Wilayah Terlarang untuk Pembangunan Perumahan 
(Negative List)

Peta Indikasi Lokasi Negative List,  Kawasan yang Telah 
dan Dapat Dikembangkan Menjadi Kawasan 
Permukiman Pada Kota 

3.2.2. Kesesuaian Lahan Peruntukkan Perumahan dan 
Permukiman

Peta Lokasi Lahan/ Kawasan Daya Tampung 
Pembangunan Permukiman dan PSU Baru
Tabel Daya Tampung Pembangunan Permukiman dan 
Infrastruktur Baru Kota

3.3. Proyeksi Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan dan Permukiman

3.3.1. Proyeksi Kebutuhan berdasarkan Proyeksi Penduduk dan 
Backlog Tabel Proyeksi Jumlah Rumah Tangga/ KK

3.3.2. Proyeksi Kebutuhan berdasarkan Segmentasi Pendapatan 
Penduduk

Tabel Proyeksi Jumlah Rumah Tangga/KK berdasarkan 
Proporsi Rumah Berimbang 1 : 3 : 6

3.3.3. Proyeksi Kebutuhan Penyediaan Rumah Baru Tabel Perhitungan Jumlah Kebutuhan Rumah 

3.3.4. Analisis Kebutuhan Peningkatan Kualitas Permukiman Peta Sebaran Kawasan Permukiman yang Bermasalah 
Minimal Skala 1: 50.000. Dalam hal wilayah 
Kabupaten/ Kota yang bentangan wilayahnya sempit, 
dapat digunakan peta wilayah dengan skala 
1:25.000 atau skala 1:10.000.

Tabel Perhitungan Jumlah Sarana Umum
Tabel Perkiraan Tambahan Kebutuhan Prasarana – 
Utilitas  Air Minum
Tabel Perkiraan Tambahan Kebutuhan Prasarana – 
Utilitas  Air  Limbah

3.3.5. Proyeksi Kebutuhan Layanan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Perumahan dan Permukiman

Tabel Perkiraan Kebutuhan Tambahan Panjang 
Drainase untuk  Kawasan Permukiman Hingga 10 tahun 
y.a.d.

Meliputi perhitungan jumlah PSU yang dibutuhkan 
pada kawasan perumahan dan permukiman yang 
bermasalah, maupun pada kawasan perumahan dan 
permukiman baru

Tabel Perkiraan Kebutuhan Tambahan Panjang Jalan 
untuk  Kawasan Permukiman Hingga 10 tahun y.a.d.
Tabel Perkiraan Kebutuhan Tambahan Daya Listrik 
untuk  Kawasan Permukiman Hingga 10 tahun y.a.d.

3.3.6. Analisis Kebutuhan Kelembagaan dan Pembiayaan 
Perumahan dan Permukiman

Tabel Perkiraan Kebutuhan Tambahan Jaringan 
Telepon untuk Kawasan Permukiman Hingga 10 tahun 
y.a.d.

3.4. Rumusan Persoalan dan Tantangan Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan dan Permukiman 

3.4.1. Rumusan Permasalahan yang Mendesak ditangani
3.4.2. Rumusan Permasalahan yang perlu diantisipasi
3.4.3. Rumusan Persoalan Kapasitas Kelembagaan dan 

Pembiayaan Perumahan dan Permukiman

Minimal Skala 1: 50.000. Dalam hal wilayah 
Kabupaten/ Kota yang bentangan wilayahnya sempit, 
dapat digunakan peta wilayah dengan skala 
1:25.000 atau skala 1:10.000.

Peta Struktur Jaringan Infrastruktur Kota dan Peta 
Rencana Pengembangan PSU Kota

Terdiri dari Peta Struktur Jaringan Infrastruktur dan 
Peta Rencana Pengembangan masing-masing jenis 
PSU pendukung sektor Perumahan dan Permukiman 
(Jaringan Air Bersih, sistem transportasi, pengolahan 
limbah dan sampah, dsb)
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BAB 4 KONSEPSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 

4.1. Dasar-dasar Penetapan Rencana
4.1.1. Arahan Fisik Pengembangan Kota Peta Arahan Perkembangan Fisik Kawasan Perkotaan

4.1.2. Arahan Perumahan dan Permukiman dalam RTRW Peta Arahan Struktur Perumahan dan Permukiman

4.2. Perumusan Konsep Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan dan Permukiman Daerah

4.2.1. Konsep Pembangunan Rumah Baru Peta Konsep Pengembangan Perumahan 
Meliputi Peta Konsep Pengembangan Perumahan 
Swadaya, Pengembang, Vertikal. Skala 1:25.000 
atau 1:10.000.

4.2.2. Konsep Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Peta Konsep Penanganan Lingkungan Kumuh dan 
Nelayan

Meliputi Peta Konsep Penanganan Lingkungan 
Kumuh dan Lingkungan Nelayan.  Skala 1:25.000 
atau 1:10.000

4.3. Strategi Pelaksanaan Pembangunan dan 
Pengembangan Permukiman

4.3.1  Strategi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan 
Permukiman

4.3.2. Strategi Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan
4.3.3. Strategi Pengembangan Sistem Kelembagaan

BAB 5 ARAHAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 
PERKIM DAERAH

5.1 Perumusan Visi - Misi Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah

5.2.1. Visi dan Misi
5.2.2. Tujuan dan Sasaran
5.2.3. Faktor Penentu Pencapaian Visi, Misi dan Kebijakan 

Pembangunan
5.2. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Baru
5.2.1. Perumahan untuk Swadaya
5.2.2. Pembangunan Perumahan Baru oleh Developer/Pemerintah
5.2.3. Penyiapan Lahan melalui KASIBA/ LISIBA BS 

5.3 Arahan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

5.3.1. Pola-Pola Penanganan Umum Peningkatan Kualitas 
Lingkungan Permukiman

5.3.2. Rencana Penanganan Lingkungan Permukiman Padat dan 
Kumuh

5.3.3. Rencana Penanganan Lingkungan Perkim Kawasan 
Khusus di Daerah

5.3.4. Mekanisme Pengendalian 
5.3.5. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan
5.4. Rencana  Pengembangan Sumber Daya Perkim
5.4.1. Rencana Pengembangan Kelembagaan Perumahan dan 

Permukiman 
5.4.2. Rencana Pengembangan Pembiayaan Perumahan  dan 

Permukiman

BAB 6 INDIKASI PROGRAM
6.1. Indikasi Program Perumahan Baru
6.2. Indikasi Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan 

Permukiman
6.3. Indikasi Program Penunjang Perumahan dan 

Permukiman

Minimal Skala 1: 50.000. Dalam hal wilayah 
Kabupaten/ Kota yang bentangan wilayahnya sempit, 
dapat digunakan peta wilayah dengan skala 
1:25.000 atau skala 1:10.000.

Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman 
Baru

Meliputi Peta Rencana Pengembangan Kawasan 
Permukiman dan Pembangunan Rumah Swadaya, 
Pembangunan Rumah oleh Pemerintah/ 
Pengembang, Vertikal. Skala 1:25.000 atau 
1:10.000.

Peta Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Meliputi Peta Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh dan Permukiman Nelayan.  
Skala 1:25.000 atau 1:10.000

 
 

 


