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LLAAMMPPIIRRAANN  

  
PPeemmaahhaammaann  DDaassaarr  SSiisstteemm  
PPeerruummaahhaann  ddaann  
PPeerrmmuukkiimmaann    

 
PPEENNGGEERRTTIIAANN  PPEERRUUMMAAHHAANN  DDAANN  
PPEERRMMUUKKIIMMAANN      

Apakah yang dimaksud dengan Perumahan 
dan Permukiman? 
Uraian pengertian ‘Perumahan’, ‘Permukiman’, dan 
‘Perumahan dan Permukiman’ mengacu pada bagian 
Definisi Operasional dalam buku Manual ini.  
Ilustrasi 
Perumahan 
 

Gambar 1 
 
 
 
 
Ilustrasi 
Permukiman 

Gambar 2 
 
 
 
 
 
 
 

Pemahaman Dasar 
Perumahan dan 

Permukiman  

   
REFERENSI:  

  
Pada dasarnya, pengertian 
Perumahan dibedakan dari 
pengertian Permukiman.  
 
Perumahan merupakan 
satuan ruang yang dibentuk oleh 
3 elemen: lingkungan hidup/ 
alam (nature), kelompok rumah 
(shells), dan prasarana, sarana 
dan utilitas lingkungan (network). 
 
Permukiman merupakan 
satuan ruang yang dibentuk 
oleh 5 elemen: nature, shells, 
network, dan melibatkan adanya 
jalinan ekonomi, sosial, politik 
dan budaya yang terkait dengan 
perikehidupan dan penghidupan 
(man and society) di dalamnya. 
 
Dalam Pedoman RP4D,  istilah 
Perumahan dan Permukiman  
dipergunakan dalam satu 
kesatuan pengertian yang tidak 
terpisahkan.  
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PPEEMMAAHHAAMMAANN  SSIISSTTEEMM  PPEERRUUMMAAHHAANN  
DDAANN  PPEERRMMUUKKIIMMAANN::  DDIINNAAMMIIKKAA  DDAANN  
PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN  PPEERRUUMMAAHHAANN  DDAANN  
PPEERRMMUUKKIIMMAANN  

  

Visi Pembangunan Perumahan dan Permukiman di 
Indonesia 
Setiap orang (keluarga) Indonesia mampu memenuhi 
kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau pada 
lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan 
berkelanjutan dalam upaya terbentuknya masyarakat 
yang berjati diri, mandiri dan produktif. 

  

Misi Pembangunan Perumahan dan Permukiman di 
Indonesia 
Mewujudkan Visi Pembangunan Perumahan dan 
Permukiman, yang dititikberatkan pada: 
a. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan para 

pelaku kunci lainnya dalam penyelenggaraan 
perumahan dan permukiman 

b. Memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang 
kondusif di dalam penyelenggaraan perumahan dan 
permukiman 

c. Mengoptimalkan sumber daya pendukung 
penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman 

d. Mendorong pertumbuhan wilayah melalui 
pembangunan kawasan perumahan dan permukiman 
yang selaras antara di perkotaan dengan di 
perdesaan. 

  

Rencana Strategis  Pembangunan Perumahan dan 
Permukiman    
Rencana Strategis Pembangunan Perumahan 2005-2009  
yang ditetapkan oleh Kementerian Negara Perumahan 
Rakyat, adalah sebagai berikut :  
a. Mengurangi kesenjangan penyediaan rumah dari 5,8 

juta unit pada tahun 2004 menjadi 4,8 juta unit pada 
tahun 2009 dan memenuhi kebutuhan rumah bagi 
keluarga baru sebesar rata-rata 800 ribu unit per 
tahun.  

b. Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dari 13 
juta unit pada tahun 2004 menjadi 5,8 juta unit pada 
tahun 2009.  

c. Mengurangi luas kawasan kumuh dari 54.000 ha 
pada tahun 2004 menjadi 27.000 ha pada tahun 
2009. 
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Apakah Tujuan Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan dan 
Permukiman Daerah? 
1. Pemenuhan kebutuhan perumahan baru dan 

pengurangan backlog 
2. Peningkatan kualitas (revitalisasi) lingkungan 

permukiman  
3. Menciptakan keseimbangan pembangunan di 

perkotaan dan perdesaan  
4. Mendorong terciptanya urban – rural linkages 
 

  

Tantangan apa saja yang dihadapi dalam 
pembangunan Perumahan dan 
Permukiman? 
� Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman 

dan peningkatan kualitas lingkungan Perumahan dan 
Permukiman, terutama bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR) 

� Mengurangi kesenjangan pelayanan prasarana dan  
sarana antar tingkat golongan masyarakat 

� Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia 
usaha 

� Penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan 
permukiman yang serasi dan berkelanjutan 

� Efisiensi dan efektivitas pengelolaan pembangunan 
perumahan dan permukiman 

�  

  

Sistem Perumahan dan Permukiman 
Uraian Sistem Perumahan dan Permukiman antara lain 
mencakup tantangan, peluang, isu dan permasalahan, 
kendala, serta kecenderungan yang terjadi dalam 
penyelenggaraan perumahan dan permukiman, seiring 
dengan berjalannya waktu (dinamika perumahan dan 
permukiman). 
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Apa saja faktor yang terkait dengan 
dinamika Perumahan dan Permukiman? 
Pada dasarnya, dinamika dalam penyelenggaraan 
perumahan dan permukiman terkait dengan tiga faktor 
utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan 
penduduk, dan keterdiaan lahan.  
secara singkat, dapat diuraikan bahwa fenomena 
pesatnya pertumbuhan penduduk yang disertai laju 
pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat 
mengakibatkan terus bertambahnya kebutuhan akan 
lahan dan kebutuhan akan perumahan dan permukiman. 
Fenomena  tersebut merupakan hal mendasar yang 
memacu timbulnya berbagai tantangan dan dinamika 
dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. 

  

Apa tujuan pemahaman terhadap 
dinamika Perumahan dan Permukiman? 
Meningkatkan pemahaman tentang bagaimana tingkah 
laku/ kecenderungan yang muncul dari struktur 
kebijakan dan dinamika dalam sistem perumahan dan 
permukiman. Pemahaman ini sangat diperlukan dalam 
perancangan kebijakan yang efektif. 

”” Pemahaman terhadap 
dinamika perumahan dan 
permukiman  sangat diperlukan 
dalam perancangan kebijakan 
yang efektif.  

””   

Bagaimana Pemahaman Dinamika Perumahan 
dan Permukiman dapat digunakan untuk 
penentuan kebijakan?  
Pemahaman terhadap dinamika perumahan dan 
permukiman dapat digunakan sebagai alat perencana 
kebijakan, dengan mengujicobakan berbagai alternatif 
skenario kebijakan yang memungkinkan untuk 
diterapkan. Hasil dari ujicoba tersebut akan menjadi 
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
mengenai kebijakan-kebijakan yang perlu atau tidak 
perlu diterapkan. Kemungkinan-kemungkinan tersebut 
dapat digunakan setiap saat jika kita ingin mengetahui 
perubahan-perubahan yang terjadi secara jangka panjang. 

  

 
Secara diagramatis, kerangka berpikir pemodelan komponen dinamika perumahan dan 
permukiman dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 3. Kerangka Berpikir Pemodelan Dinamika Perumahan dan 
Permukiman untuk Penentuan Kebijakan 

Komponen 
Dinamika Peruahan 

dan Permukiman 

Korelasi dan 
Ujicoba

Kebijakan Perumahan 
dan Permukiman dalam 

Konteks Penataan Ruang

Skenario

 

Peluang Pembangunan Perumahan dan 
Permukiman di Indonesia 
� Pertumbuhan ekonomi yang diiringi meningkatnya 

pendapatan daerah 
� Meningkatnya peran dan kemampuan dunia usaha 

dan masyarakat 
� Terkendalinya pertumbuhan penduduk 
� Telah tersusunnya rencana ruang, dari tingkat 

Propinsi sampai dengan kecamatan 
� Perkembangan IPTEK 
� Mulai meningkatnya koordinasi dalam pembangunan 

perumahan dan permukiman 

  

IISSUU  SSTTRRAATTEEGGIISS  PPEENNYYEELLEENNGGGGAARRAAAANN  
PPEERRUUMMAAHHAANN  DDAANN  PPEERRMMUUKKIIMMAANN    

Isu strategis penyelenggaraan perumahan dan 
permukiman di Indonesia tidak terlepas dari dinamika 
yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, dan 
kondisi kebijakan pemerintah di dalam mengelola 
persoalan perumahan dan permukiman yang ada. 

  

Isu Umum 
1. Alokasi Tanah dan Ruang yang Tidak Tepat, 

sebagai implikasi dari pasar tanah dan pasar 
perumahan yang cenderung mempengaruhi tata 
ruang. 

2. Isu Kesenjangan Pelayanan dan Perbedaan 
Peluang Antar Pelaku Pembangunan Perumahan 
dan Permukiman, khususnya bagi kelompok MBR 
(marginalisasi/ penyisihan komunitas lokal), dan 
terjadinya disparitas kesejahteraan antar wilayah & 
golongan.  

3. Isu Konflik Kepentingan, berupa kebijakan yang 
memihak kepada kepentingan suatu kelompok, 
serta belum sepenuhnya keberpihakan untuk 
kepentingan masyarakat setempat. 

”” Isu strategis 
penyelenggaraan Perumahan 
dan Permukiman di Indonesia 
tidak terlepas dari dinamika 
yang berkembang di dalam 
kehidupan masyarakat, dan 
kondisi kebijakan pemerintah 
dalam mengelola persoalan .. 

yang ada””   
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4. Isu lingkungan pada kawasan perumahan dan 
permukiman, yang umumnya muncul karena dipicu 
oleh: 
a. tingginya tingkat urbanisasi dan industrialisasi,  
b. kurang terkendalinya dampak pemanfaatan 

sumber daya dan teknologi,  
c. kelangkaan prasarana, sarana, dan utilias umum, 
d. ketidakmampuan memelihara dan memperbaiki 

lingkungan permukiman, secara fisik maupun 
fungsional,  

e. rendahnya kualitas permukiman baik fungsional, 
lingkungan, maupun visual  

f. Penurunan kondisi dan kualitas lingkungan 
(degradasi lingkungan)  

 
5. Isu manajemen pembangunan, yang umumnya 

karena dipengaruhi oleh: 
a. keterbatasan kinerja tata pemerintahan di 

seluruh tingkatan, yang berdampak pada 
lemahnya implementasi kebijakan yang telah 
ditetapkan,  

b. inkonsistensi di dalam pemanfaatan lahan untuk 
perumahan dan permukiman,  

c. munculnya dampak negatif terhadap lingkungan, 
d. terjadinya proses marjinalisasi sektor lokal oleh 

sektor nasional dan global, yang berdampak 
potensial terhadap meningkatnya kemiskinan 
serta terbatasnya peluang usaha bagi komunitas 
informal setempat. 

 

  

Apa saja Isu perkembangan Perumahan 
dan Permukiman di Masa yang akan 
datang? 
a. Urbanisasi di daerah yang tumbuh cepat 
b.  Perkembangan tak terkendali dari daerah 

yang memiliki potensi untuk tumbuh 
c.  Marjinalisasi Sektor Lokal oleh sektor nasional dan 

global  
 
Isu tersebut juga menjadi lebih berkembang dikaitkan 
dengan belum diterapkannya secara optimal pencapaian 
standar pelayanan minimal perumahan dan permukiman 
yang berbasis indeks pembangunan berkelanjutan di 
masing-masing daerah. 

”” Seberapa jauh 
pemerintah daerah dapat 
menjawab isu strategis, sangat 
tergantung pada kapasitas 
finansial, kelembagaan dan 
teknis sesuai kondisi 
daerahnya masing-masing. 

””   
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PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN  PPEERRUUMMAAHHAANN  DDAANN  
PPEERRMMUUKKIIMMAANN  DDII  DDAAEERRAAHH    

Permasalahan Perumahan dan Permukiman di 
Wilayah Propinsi 
� Konflik kepentingan pemanfaatan ruang 

antara pemerintah, kabupaten/ kota, dan 
masyarakat akibat belum jelasnya petunjuk 
operasional kawasan lindung dan budidaya 

� Belum mantapnya sistem koordinasi 
penyelenggaraan Perumahan dan 
Permukiman, antar wilayah maupun antar 
sektor 

� Belum optimalnya sistem informasi dasar 
permukiman yang dapat memberi gambaran 
kondisi dan permasalahan perumahan dan 
permukiman  di tingkat Propinsi 

� Belum tercapainya standar pelayanan 
minimum Perumahan dan Permukiman 

� Masih tingginya angka kebutuhan program 
perumahan dan permukiman, dan rendahnya 
angka pemenuhan rumah, terutama bagi MBR. 

 

  

Permasalahan Perumahan dan Permukiman di 
Wilayah Metropolitan, Kota dan Kabupaten  
� Pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi, 

yang menimbulkan tingkat migrasi masuk yang 
tinggi. Tingginya migrasi masuk berimplikasi 
terhadap tingginya permintaan rumah terutama 
untuk MBR di pusat kota, yang pada gilirannya akan 
berakibat pada berkembangnya kantung-kantung 
kumuh. 

� Penyalahgunaan Peruntukan Lahan 
(pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah 
dibuat), yang seringkali menimbulkan masalah 
lingkungan. 

� Alih fungsi lahan yang cepat dan tidak sesuai 
dengan rencana peruntukannya. 

 

  

 

 
 
 

Informasi  
Pendukung:  

 
 
Karakteristik Wilayah 
yang dimaksud di sini adalah 
dalam konteks Wilayah 
Perencanaan., dan 
ditetapkan sesuai dengan 
batas administratif wilayah, 
dengan catatan khusus: 
 
 
Wilayah  Metropolitan 
dicirikan dengan 
berkembangnya suatu 
mega-urban yang memiliki 
tingkat perkembangan 
lebih tinggi dibandingkan 
wilayah lain, dimana 
terdapat 1 (satu) pusat 
metropolitan dikelilingi 
oleh kota-kota satelitnya.  
 
 
Wilayah Kabupaten 
diartikan sebagai bagian 
wilayah kabupaten 
(perkotaan)  yang memiliki 
tingkat perkembangan 
lebih tinggi dibandingkan 
wilayah lain 
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Kondisi Perumahan dan Permukiman yang 
Tidak Diinginkan 
Permasalahan pokok penyelenggaraan perumahan dan 
permukiman yang telah diuraikan di atas, dapat 
menyebabkan suatu kondisi Perumahan dan 
Permukiman yang tidak diinginkan.  
Beberapa isu strategis dan pokok permasalahan tersebut 
merupakan landasan perlunya daerah mempunyai 
skenario umum pembangunan perumahan dan 
permukiman. 
 

  

 
 
 

Karakteristik yang Perlu Diperhatikan Pada Permukiman Metropolitan 
� Pesatnya perkembangan lahan permukiman di wilayah pinggiran kota 

inti, karena terbatasnya lahan di kota inti 
� Pesatnya alih guna lahan, dari pertanian menjadi permukiman dan 

komersial 
� Penurunan daya dukung dan daya tampung akibat perkembangan yang 

tidak terkendali. 
� Permasalahan infrastruktur (kurang memadai atau rusak) akibat 

pertambahan penduduk dan kawasan permukiman yang menyebabkan 
kapasitas infrastruktur tidak seimbang dengan kebutuhan, seperti: 
- Pengelolaan Sampah, dimana pemerintah kota inti kesulitan menyediakan 

lahan TPA  
- Permasalahan banjir, terkait dengan aktivitas dan jumlah penduduk yang 

terusmeningkat di wilayah metropolitan, termasuk masalah pemanfaatan 
bantaran sungai sebagai tempat tinggal maupun tempat membuang 
sampah. 

- Terjadinya krisis air bersih, karena air tanah sudah tercemar oleh berbagai 
bahan polutan. 

- Kurangnya akses sanitasi permukiman di kawasan pinggiran kota inti, 
yang menimbulkan berbagai penyakit. 

- Kemacetan, akibat ketimpangan antara prasarana jalan dengan kendaraan 
sebagai dampak bertambahnya penduduk dan kawasan permukiman, serta 
rendahnya pelayanan transportasi umum. Selain itu kemacetan 
ditimbulkan pula oleh ulang-alik pergerakan dari dan ke kota  inti. 
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Gambar 4. Skema Kondisi Perumahan dan Permukiman yang Tidak 

Diinginkan 
  

 

BACKLOG
(Kebutuhan 
Rumah yang 
belum terpenuhi) 

Mengapa 
Terjadi

FAKTOR PENYEBAB:

Ketidakseimbangan 
antara supply dan 
demand perumahan : 
selisih antara jumlah unit 
rumah yang tersedia, 
dengan jumlah  
kebutuhan rumah 
(jumlah KK) 

MASALAH:
Masih rendahnya tingkat pemenuhan 
kebutuhan perumahan yang layak:
a. Belum mantapnya sistem 
    pembiayaan dan pasar perumahan
b. Pembangunan Perkim yang belum 
    menjadi prioritas daerah
c. Belum mantapnya kelembagaan 
    pembangunan perkim
d. Belum optimalnya regulasi yang 
    mendorong pembangunan perkim

SISI DEMAND PERUMAHAN:
Kebutuhan rumah (housing need) 
dan kebutuhan perbaikan kualitas 
rumah (housing improvement)

MENIMBULKAN

SISI SUPPLY PERUMAHAN:
Pemenuhan Kebutuhan 
Perumahan

HASIL

2. Pertumbuhan ekonomi

1. Pertumbuhan penduduk

3. Keterbatasan lahan

 

SQUATTERS
  (Permukiman Liar)

Mengapa 
Terjadi

Mekanisme Pasar 
Tanah dan Pasar 

Rumah

Kurangnya Supply 
Perumahan bagi 

MBR

Harga Tanah dan 
Rumah yang tidak 
terjangkau MBR

Pemenuhan 
Kebutuhan Rumah 
secara Swadaya 

oleh MBR

Pembangunan  yang 
berorientasi pada 

kedekatan lokasi ke pusat 
kegiatan 

Terbatasnya lahan 
di wilayah yang 

berdekatan dengan 
pusat kegiatan

HASIL 

Muncul permukiman liar  
yang belum memiliki 
legalitas kepemilikan, 
cenderung  tidak layak 
secara teknis, 
berkepadatan tinggi, 
dan tidak tertata

Marginalisasi MBR

KUMUH

Mengapa 
Terjadi

Mekanisme Pasar 
Tanah dan Pasar 

Rumah

Kurangnya Supply 
Perumahan bagi 

MBR

Harga Tanah dan 
Rumah yang tidak 
terjangkau MBR

Pemenuhan 
Kebutuhan Rumah 
secara Swadaya 

oleh MBR

Pembangunan  yang 
berorientasi pada 

kedekatan lokasi ke pusat 
kegiatan 

Kurangnya kemampuan 
teknis masyarakat  dalam 
membangun rumah dan 

memelihara PSD

HASIL 

� Rumah yang 
cenderung: secara 
teknis tidak layak, 
berkepadatan 
tinggi, tidak tertata, 
dan belum memiliki 
legalitas 
kepemilikan

� Penurunan kualitas 
lingkungan

Marginalisasi MBR
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Isu utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan Perkim pada dasarnya terdiri atas aspek:  
� Tanah (mencakup aspek teknis & harga) 
� Rumah (teknologi/ fisik bangunan, harga) 
� Aktor / Pelaku (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta) 
� Iklim (pembiayaan, legal/ pranata) 
� Peran Regulator (Regulasi Perkim) 

Kebutuhan rumah dan kebutuhan lahan merupakan pokok masalah penyelenggaraan 
Perkim. Dalam hal ini, mekanisme pasar perumahan turut mempengaruhi sisi supply 
maupun demand  rumah dan lahan. 
Pada sistem Perkim yang ideal, pasar perumahan dapat berjalan sendiri, dan demand 
perumahan dapat terpenuhi. Tetapi pada kenyataannya, masih ada kelompok Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak mampu menjangkau dan tidak terlayani oleh 
pasar perumahan.  
Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran sebagai regulator. Pemerintah berperan 
menciptakan iklim kondusif bagi pemenuhan kebutuhan rumah bagi seluruh golongan 
masyarakat (dan berperan sebagai pemampu/ enabler bagi MBR), dengan cara menetapkan 
kebijakan, peraturan, mekanisme dan sistem untuk mewujudkan sistem perumahan yang 
mendekati ideal (kondisi yang diharapkan). 

Gambar 5. Keterkaitan Isu Perumahan dan Permukiman dengan Peran/ 
Wewenang Pemerintah Provinsi 
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Gambar 6. Keterkaitan Isu Perumahan dan Permukiman dan Peran/ 
Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota 

 

 
 
 

 
Berbeda halnya dengan Pemerintah Provinsi yang  perannya sebatas memberikan 
arahan-arahan umum sesuai kebijakan nasional, di sini Pemerintah Kabupaten/Kota 
berperan menetapkan kebijakan lokal, pengaturan perumahan dan permukiman  
yang lebih rinci dan berperan sebagai pelaksana operasional program-program 
perumahan dan permukiman di wilayahnya.  
Jadi, dalam hal ini terdapat pembagian tugas dan  wewenang antara Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perkim, 
yang pelaksanaannya meliputi cakupan wilayahnya masing-masing (Wilayah Nasional, 
Provinsi, Kabupaten/Kota). 
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MMEEKKAANNIISSMMEE  PPAASSAARR  PPEERRUUMMAAHHAANN    
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, mekanisme pasar 
perumahan (mencakup pasar rumah dan tanah) 
merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi 
pola penyediaan perumahan. Pasar perumahan meliputi 
sisi supply/ persediaan dan sisi demand/ permintaan 
perumahan.  
 

  

Sisi permintaan perumahan 
1. Kebutuhan perumahan (need); yaitu jumlah 

kuantitas unit rumah layak yang perlu dibangun atau 
diperbaiki agar terdapat keseimbangan kuantitatif 
antara jumlah keluarga dan jumlah unit rumah, dan 
agar kondisi perumahan mencapai standar yang 
berlaku menurut ukuran setempat.  

2. Permintaan perumahan (demand); yaitu 
keinginan untuk mendapatkan perumahan yang 
didukung oleh kemampuan ekonomi untuk 
memenuhinya (ability to pay). Permintaan perumahan 
bersifat subjektif dan berbeda antar individu yang 
satu dengan yang lain, yang dipengaruhi faktor 
kondisi sosial, ekonomi dan budaya. 

3. Perasaan membutuhkan (felt need), yaitu 
perasaan membutuhkan perumahan meskipun 
sebenarnya belum tentu benar-benar membutuhkan 
(bukan lagi sebagai kebutuhan dasar). 

  

Hal apa yang perlu diperhatikan dalam 
mengidentifikasi permintaan perumahan? 
� Kebutuhan rumah saat ini 
� Kebutuhan penggantian/ perbaikan rumah rusak 
� Kebutuhan untuk mengakomodasi tambahan 

kebutuhan rumah di masa yang akan datang  
Bagaimana cara mengidentifikasi permintaan 
perumahan? 
1. Menghitung secara hipotesis (perkiraan/ 

dugaan): 
a. Tingkat Pendapatan 
b. Distribusi Pengeluaran 
c. Pola Pengeluaran 

“  Agar pasar perumahan 
dapat berjalan dengan baik, 

harus diidentifikasikan 
permintaan perumahan, 

sehingga penyediaan 
perumahan sesuai dengan 

permintaannya.  

”   

2. Survai pasar; dilakukan dengan cara menanyakan 
kepada masyarakat tentang kemampuan, kemauan, 
keinginan dan persepsi yang terkait hunian. 
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3. Melihat permintaan dari keadaan pasar 
sekarang (Existing Housing Market); dilakukan 
dengan cara melihat keadaan sekarang - biasanya 
digunakan untuk memprediksi permintaan rumah 
dalam jangka panjang. Dengan prediksi jangka 
panjang tersebut dapat dipersiapkan ruang kawasan 
untuk menampung hunian, sehingga  penataan ruang 
kawasan dapat lebih terkendali.  Data yang 
dibutuhkan mencakup: 

a. Tingkat pendapatan dan distribusi  
b. Pola konsumsi pengeluaran 
c. Harga pasar rumah sekarang (sewa atau beli) 
d. Sistem penghunian (huni, sewa, kontrak) 
e. Lokasi yang dikehendaki, harga yang 

terjangkau, tipe rumah, dan sistem 
pembayarannya. 

PPOOLLAA  PPEENNAANNGGAANNAANN    PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN  
PPEERRUUMMAAHHAANN  DDAANN  PPEERRMMUUKKIIMMAANN      
Pola penanganan permasalahan Perumahan dan 
Permukiman ditujukan untuk mengatasi kondisi 
Perumahan dan Permukiman yang tidak diinginkan, 
menuju kondisi ideal yang diinginkan. 
Pola Penyediaan Perumahan 
Berdasarkan UU No.4 tahun 1992, Pola penyediaan 
(pembangunan dan pengembangan) perumahan 
mencakup Program Pengembangan Perumahan dan 
Permukiman  (P2P/ Pembangunan Baru), Program 
Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan 
Permukiman (PKP) dan Perumahan Kawasan Khusus.  
Dalam hal ini, penanganan Perumahan dan Permukiman 
secara kuratif dan antisipatif dapat berupa Program 
Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan 
Permukiman maupun Program Pembangunan Baru. 

Pola Penanganan  
Permasalahan 

Perumahan dan 
Permukiman 

  

Kebutuhan Penanganan Masalah Perumahan 
dan Permukiman 
Penanganan Perumahan dan Permukiman dapat 
dilakukan secara: 
� Kuratif; Penanganan dilakukan sekedar untuk 

menyelesaikan suatu masalah yang telah timbul  
� Antisipatif; Penanganan dilakukan mengantisipasi 

perkembangan & permasalahan Perumahan dan 
Permukiman yang memiliki potensi/ kecenderungan 
akan terjadi. 
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Gambar 7.  

Kategori Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 

  
Program Pengembangan Perumahan dan 
Permukiman (P2P/ Pembangunan Baru), meliputi: 

1. Pengembangan Kasiba/ Lisiba dan Lisiba BS 
2. Pengembangan Perumahan oleh Developer/ 

Pemerintah 
3. Pengembangan Perumahan Vertikal (Rusun) 
4. Pengembangan Perumahan swadaya 

 

Kota-kota kecil dengan kompleksitas permasalahan perumahan dan permukiman yang rendah 
(yang seringkali berdampak pada pemberian prioritas yang rendah pula pada sektor 
pembangunan perkim) cenderung berkoordinasi hanya pada saat terjadi masalah yang perlu 
diselesaikan melalui rapat koordinasi antar pihak terkait, dan fungsinya lebih sebagai wadah 
pertukaran informasi. Aktor yang terlibat dalam koordinasi umumnya hanya unsur dinas/ 
instansi terkait saja tanpa adanya pelibatan stakeholder yang lebih luas karena tuntutan 
masyarakat yang rendah pula.  
Sementara kota-kota metropolitan dengan kompleksitas permasalahan perumahan dan 
permukiman yang tinggi (terutama permasalahan penyediaan perumahan bagi MBR) cenderung 
memiliki forum koordinasi yang tidak hanya dibutuhkan untuk menangani masalah yang 
timbul (kuratif) tapi juga untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan (antisipatif). 
Fungsi koordinasi tidak hanya sekedar sebagai wadah bertukar informasi, tetapi lebih dari itu 
adalah mengambil langkah-langkah penanganan/ kebijakan yang bersifat strategis. 
Semakin kompleks masalah permukiman di suatu wilayah maka akan semakin luas pula lingkup 
koordinasi yang dilakukan, yaitu tidak hanya dalam lingkup internal saja tetapi dalam lingkup 
eksternal, lintas sektor, bahkan lintas daerah. Aktor yang terlibat pun tidak sekedar pemerintah 
saja, tetapi termasuk pula pihak swasta dan masyarakat karena keterlibatan stakeholder lainnya 
telah disadari akan mendorong kepada keefektifan pembangunan perumahan dan permukiman.  
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Program Peningkatan Kualitas Lingkungan 
Permukiman (PKL) dan Penanganan 
Perumahan dan Permukiman Kawasan Khusus, 
meliputi: 

1. Penanganan Kawasan Padat dan Kumuh 
2. Penanganan Squatters & Pemberdayaan Masyarakat 

Squatters 
3. Penanganan Perumahan dan Permukiman Kawasan 

Khusus (perumahan dan permukiman kawasan 
pesisir, industri, perbatasan, rawan bencana, 
bantaran sungai, dll)  

4. Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan 
(P2KP) 

5. Program Pemberdayaan Masyarakat dan 
Lingkungan Tradisional / Bersejarah – Revitalisasi 

 

 

Gambar 8.  Struktur Pola Penanganan Masalah Perumahan dan Permukiman 

SQUATTERS
(Permukiman Liar)

BACKLOG
(Kebutuhan 
Rumah yang 
belum terpenuhi) 

POLA 
PENANGANAN

PEMBANGUNAN BARU, meliputi :
1. Pengembangan Kasiba-Lisiba dan 
    Lisiba BS
2. Alokasi Ruang (penetapan 
   kawasan pengembangan) untuk:
- Perumahan Swadaya
- Perumahan oleh Pengembang/ 
   Pemerintah
-  Rumah Vertikal (Rumah Susun)

KUMUH

PENINGKATAN KUALITAS 
LINGKUNGAN PERMUKIMAN dan 
PENANGANAN PERKIM KAWASAN 
KHUSUS, meliputi penanganan 
lingkungan: 
a.Permukiman Padat dan Kumuh
b.Permukiman Kawasan Khusus:
- Permukiman Nelayan/ Pesisir
- Permukiman Rawan Bencana
- Permukiman Bantaran Sungai dan 
  Kawasan Lindung
- Perumahan Industri, dll
d.Program  Pengentasan 
   Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

PENINGKATAN KUALITAS 
LINGKUNGAN PERMUKIMAN dan 
PENANGANAN PERKIM KAWASAN 
KHUSUS, meliputi penanganan 
lingkungan: 
a.Permukiman Padat dan Kumuh
b.Permukiman Kawasan Khusus:
- Permukiman Nelayan/ Pesisir
- Permukiman Rawan Bencana
- Permukiman Bantaran Sungai dan 
  Kawasan Lindung
- Perumahan Industri, dll
c.Pemberdayaan masyarakat 

squatters
d.Program  Pengentasan  
   Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

PERUMUSAN  KONSEPSI DALAM 
DOKUMEN RP4D  (Rencana, 
Prioritas, Strategi, Arah Kebijakan, 
Indikasi Program dan Kegiatan 
Pembangunan & Pengembangan 
Perumahan dan Permukiman), 
meliputi aspek:
a.Pengembangan Sistem    
   Kelembagaan  Perumahan dan 
    Permukiman
b.Pengembangan Sistem 
   Pembiayaan  Perumahan dan 
   Permukiman  (Mekanisme 
   Subsidi, dsb)
c.Pengembangan Tata Laksana 
   Pembangunan Perumahan dan 
    Permukiman
d.Pengembangan  dan   
   pemantapan Regulasi/  
   Peraturan Perundangan  
   Pembangunan Perumahan dan 
    Permukiman,meliputi:

- Penetapan Rencana     
  Pembangunan dan 

    Pengembangan Perumahan 
    dan Permukiman
  - Mekanisme perizinan dan  
 pengendalian pembangunan

- Peraturan Pendukung untuk 
Perluasan Sumber  
Pembiayaan Pembangunan

  - Mekanisme pengendalian 
e. Pembinaan terhadap   
   pembangunan Perumahan 
    dan Permukiman :
- Pengaturan Pembangunan 

Rumah Swadaya
- Pembinaan terhadap industri 

Perumahan

RP4D 
sebagai 
Produk 

Rencana 

POLA 
PENANGANAN

POLA 
PENANGANAN
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Kriteria Lokasi Kawasan Perumahan dan 
Permukiman 
Kriteria Umum 
1. Tercantum dalam RTRW Kota/ Kabupaten 

sebagai kawasan permukiman 
2. Mudah diakses (dalam jangkauan jaringan 

pelayanan PSD, utilitas  dan angkutan umum) 
3. Memberikan manfaat bagi pemerintah daerah 

dalam bentuk: 
� Menunjang Housing Stock (Ketersediaan 
Perumahan)  
� Mendukung pembangunan dan pengembangan 
kawasan fungsional lain yang memerlukan 
perumahan dan permukiman 
� Luasan minimalnya mendukung terlaksananya 
pola hunian berimbang, Memelihara 
Keseimbangan Ekologi dan  Pelestarian 
Sumber Daya Alam  
� Membuka Lapangan Kerja Baru 

 

  
PPOOLLAA  KKEELLEEMMBBAAGGAAAANN,,  PPEEMMBBIIAAYYAAAANN,,  
DDAANN  TTAATTAA  LLAAKKSSAANNAA  
PPEENNYYEELLEENNGGGGAARRAAAANN  PPEERRUUMMAAHHAANN  
DDAANN  PPEERRMMUUKKIIMMAANN  

  

 
Masalah pokok yang dihadapi dalam aspek 
kelembagaan, pembiayaan dan tata laksana 
penyelenggaraan perumahan dan permukiman, 
serta pola penanganannya dapat di strukturkan 
seperti dalam tabel berikut ini. 
 

  

 



Lampiran 3  
Pemahaman Dasar  

Sistem Perumaham dan Permukiman    

 
 
 
 

 L3-17 

Tabel 1.  
Pola Kelembagaan, Pembiayaan & Tata Laksana Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman 

 

ASPEK 
PENYELENGGARAAN 

PERUMAHAN DAN 
PERMUKIMAN 

URAIAN MASALAH POLA PENANGANAN 

1  KELEMBAGAAN  
 

Belum mantapnya kelembagaan sistem 
penyelenggaraan perumahan dan 
permukiman: 
• Pembangunan perumahan dan permukiman daerah 
masih bersifat parsial dan sangat tergantung pada 
pemerintah pusat (Propinsi dan Pusat) 

• Badan Koordinasi Penyelenggara dan Pengendalian 
perumahan dan permukiman di daerah tidak 
berfungsi dengan baik 

• Masih rendahnya kemampuan kelembagaan, 
masyarakat dan para pelaku pembangunan 
perumahan dan permukiman 

 

1. Pembentukan & pemantapan kelembagaan 
sistem penyelenggaraan perumahan dan 
permukiman  

2. Penetapan dan pengembangan sistem 
pembiayaan (dana operasional) bagi 
kelembagaan perumahan dan permukiman 

3. Penguatan kemampuan kelembagaan, masyarakat 
dan para pelaku pembangunan perumahan dan 
permukiman 
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ASPEK 
PENYELENGGARAAN 

PERUMAHAN DAN 
PERMUKIMAN 

URAIAN MASALAH POLA PENANGANAN 

2 
 

PEMBIAYAAN  
 

Belum efisiennya sistem pembiayaan dan 
pasar perumahan: 
• Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap 
pusat dalam hal pembiayaan pembangunan 
perumahan dan permukiman  

• Tingginya harga tanah di kota besar, tidak 
terjangkau MBR.  

• Belum mantapnya kelembagaan pembiayaan 
Perumahan dan Permukiman 

• Kurangnya dana investasi untuk perumahan. 
• Belum tersedianya dana jangka panjang bagi 
pembiayaan perumahan yang menyebabkan 
terjadinya ketidaksesuaian  pendanaan dalam 
pengadaan perumahan. 

• Kurangnya sosialisasi & pemahaman masyarakat 
terhadap fasilitas pendanaan melalui KPR RSH 

• Belum adanya standarisasi dokumen KPR, seleksi 
nasabah, penilaian kredit, dan dokumen terkait 
lainnya; dan proses sita jaminan yang masih 
berlarut-larut.  

• Skema pembiayaan perumahan yang berpihak pada 
kelompok MBR masih dirasakan sangat kurang, dan 
ujicoba program-program pembiayaan perumahan 
umumnya berhenti dalam skema proyek (misalnya 
PPS, CoBild, P2KP, dll) 

Pengembangan Kelembagaan Pembiayaan 
Pembangunan Perumahan dan Permukiman: 
1. Pembentukan & perluasan kelembagaan 

pembiayaan pembangunan Perumahan 
dan Permukiman  di daerah. 

2. Pengembangan dan perluasan sumber-sumber 
pembiayaan jangka panjang untuk 
pembangunan perumahan dan permukiman di 
daerah. 

3. Pemantapan Peraturan Pendukung Perluasan 
Sumber Pembiayaan Pembangunan Perumahan 
dan Permukiman: 

a)  Jenis pembiayaan dan layanan yang tersedia & 
dapat diakses masyarakat, 

b)  Penetapan tingkat bunga yang terjangkau, jangka 
waktu kredit untuk setiap segmen masyarakat. 

c)  Pengembangan Layanan untuk kelompok 
masyarakat “mampu” tetapi tidak bankable 

4. Pengembangan Pusat informasi layanan 
publik, khususnya tentang ketersediaan sumber 
pembiayaan yang dapat diakses, perkembangan 
pasar perumahan dan informasi prosedur 
perijinan pembangunan perumahan baik kolektif 
maupun perorangan. 
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ASPEK 
PENYELENGGARAAN 

PERUMAHAN DAN 
PERMUKIMAN 

URAIAN MASALAH POLA PENANGANAN 

3 TATA LAKSANA  
 

Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan 
perumahan yang layak dan terjangkau: 
• Kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau 
masih belum dapat diimbangi karena terbatasnya 
kemampuan penyediaan baik oleh masyarakat, 
dunia usaha dan pemerintah. Secara nasional 
kebutuhan perumahan masih relatif besar, 

Pengembangan Tata Laksana Pembangunan 
Perumahan dan Permukiman 
1. Pengembangan Pusat informasi layanan 

publik (Informasi tentang: rencana tata ruang, 
penyediaan lahan, ketersediaan sumber 
pembiayaan yang dapat diakses, perkembangan 
pasar perumahan dan informasi prosedur 
perijinan pembangunan perumahan baik kolektif 
maupun perorangan. 

 
 


