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PP  ee  nn  dd  aa  hh  uu  ll  uu  aa  nn  
 

PPeemmaahhaammaann  MMaannuuaall  
PPeennyyuussuunnaann  RRPP44DD  MMeennggaappaa  PPeerrlluu  MMaannuuaall  RRPP44DD??  

  

� Manual Penyusunan RP4D disusun sebagai jawaban 
terhadap kebutuhan akan suatu rujukan teknis / SOP 
dalam Penyusunan RP4D 
��  Manual Penyusunan RP4D memberikan pemahaman 

dan keseragaman terhadap Proses, Kedalaman 
Informasi, Pengelompokkan Materi, serta Output 
Produk Penyusunan RP4D  

  MMaannuuaall  PPeennyyuussuunnaann  RRPP44DD  

BBuukkuu  11::  MMaannaajjeemmeenn  
KKeeggiiaattaann  PPeennyyuussuunnaann  RRPP44DD  

  

  

  

  

  

  

  

Buku II: Teknis 
Operasional Penyusunan 
RP4D 

Manual ditujukan untuk stakeholder yang terlibat dalam 
kegiatan penyusunan RP4D, dimana didalamnya terdapat 
level pengambil keputusan yang menjadi penentu dan 
penilai hasil pelaksanaan RP4D serta level pelaku / 
pelaksana langsung kegiatan penyusunan RP4D.  
Oleh karena itu, Manual RP4D ini dibagi kedalam 2 Buku 
dengan sasaran penggunanya masing-masing. 
BUKU 1: merupakan Panduan dalam Mengelola 
Kegiatan Penyusunan RP4D, yang ditujukan bagi:  
� Pengguna level Eksekutif / pengambil keputusan di 

daerah, (Kepala Daerah s/d Kepala Dinas / Instansi 
Daerah) 
� Pengguna level Manajemen (Kepala Sub 

Dinas/Instansi Daerah s/d Pejabat Pembuat Komitmen 
/ Pimpinan Proyek) 

BUKU 1I: merupakan Panduan Teknis / Operasional 
dalam Pelaksanaan Penyusunan RP4D, yang ditujukan 
bagi: 
� Pemberi Kerja selaku Penanggung Jawab 

Operasional 
� Tim Pelaksana Operasional Pekerjaan 
� Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) selaku 

Narasumber dan Pemantau Kegiatan 



  

 
 
 

 P-2 

PPeemmaahhaammaann  DDaassaarr    
RRPP44DD  MMeennggaappaa  PPeerrlluu  RRPP44DD??  

UUppaayyaa  ppeemmeennuuhhaann  
kkeebbuuttuuhhaann  aakkaann  hhuunniiaann  
yyaanngg  llaayyaakk  bbaaggii  sseemmuuaa  
iinnddiivviidduu  //  ggoolloonnggaann  
mmaassyyaarraakkaatt  

� Belum maksimalnya penyelenggaraan pembangunan 
perumahan dan permukiman di daerah 
� Kurangnya dukungan terhadap kebutuhan hunian bagi 

masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah  
� Perlunya suatu skenario penyelenggaraan perumahan 

dan permukiman yang dapat menjamin upaya 
pemenuhan kebutuhan akan rumah dan lingkungan 
hunian yang layak  
� Perlunya suatu skenario penyelenggaraan perumahan 

dan permukiman yang dapat memberikan kepastian 
hukum  
� Diperlukannya suatu skenario penyelenggaraan 

pembangunan perumahan dan permukiman yang 
disusun dan disepakati bersama oleh seluruh pihak 
terkait 

  SSiiaappaa  yyaanngg  MMeemmeerrlluukkaann  RRPP44DD??  

  Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang : 
� Memiliki masalah perumahan dan permukiman yang 

rumit dan tidak cukup mengandalkan RTRW semata 
� Memiliki kecenderungan perkembangan yang pesat 
� Memiliki kawasan permukiman tidak layak huni dalam 

intensitas yang cukup besar dan semakin meningkat 
� Memiliki fungsi strategis dalam lingkup kawasan yang 

lebih besar (seperti: kota/kabupaten yang berada 
dalam suatu kawasan  metropolitan) 

  PPeennggeerrttiiaann  RRPP44DD  

  � Skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang 
perumahan dan permukiman yang terkoordinasi dan 
terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah 
administratif 
� Jabaran pengisian rencana pola ruang kawasan 

permukiman dalam RTRW. 
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KKeedduudduukkaann  RRPP44DD  ddaallaamm  PPeerreennccaannaaaann  
PPeemmbbaanngguunnaann  DDaaeerraahh    

� RP4D merupakan bagian integral dari rencana 
pembangunan dan pengembangan Kabupaten maupun 
Kota/Kabupaten.  
� RP4D mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai 

rencana sektoral (misal: rencana pengembangan pertanian, 
kepariwisataan dan lain-lain)  
� Penyusunan RP4D mengacu pada dokumen kebijakan 

daerah berupa: 
o Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeran 

(RPJPD)  
o Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) 
o Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur 

secara khusus ruang perumahan dan permukiman dan 
berbagai tindak lanjutnya. 

 

DDaassaarr  HHuukkuumm  RRPP44DD   

 
� UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria, 
� UU No.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, 
� UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

permukiman, 
� UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

beserta peraturan turunannya yang terkait, 
� UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
� UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 
� UU no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
� Berbagai Peraturan Perundangan terkait dengan 

Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman 

 

KKeebbeerraaddaaaann  RRPP44DD  ddaallaamm  PPeennyyeelleennggggaarraaaann  
PPeerruummaahhaann  ddaann  PPeerrmmuukkiimmaann  DDaaeerraahh  

 

Terkait penyelenggaraan perumahan dan permukiman daerah, 
keberadaan RP4D dapat dilihat dari sisi preventif maupun 
kuratif : 
� Preventif: RP4D merupakan produk yang dapat 

mengantisipasi perubahan / perkembangan kondisi 
penyelenggaraan perumahan dan permukiman daerah 
� Kuratif: RP4D merupakan produk yang dapat menangani 

permasalahan perumahan dan permukiman di daerah 

 

Walau membahas bidang  
perumahan dan permukiman, 

materi dan arahan RP4D 
bersifat multi-sektoral 
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Guna memahami sifat RP4D tersebut, terlebih dahulu perlu 
dipahami potensi-potensi permasalahan dalam 
penyelenggaraan perumahan dan permukiman sebagaimana 
dijelaskan berikut ini. 
Kondisi Perumahan dan Permukiman yang 
Tidak Diinginkan 

  

� 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 informasi dasar permukiman 

yang dapat memberi gambaran kondisi dan permasalahan 
Perumahan dan Permukiman  di tingkat Kabupaten 
� Masih tingginya angka kebutuhan program 

Perumahan dan Permukiman, dan rendahnya angka 
pemenuhan rumah, terutama bagi MBR. 

Permasalahan 
Perumahan dan 

Permukiman di Wilayah 
Provinsi 

 

� 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. 
� Pola Penanganan Permasalahan Perumahan dan 

Permukiman 

Permasalahan 
Perumahan dan 

Permukiman di Wilayah 
Metropolitan, Kota dan 

Kabupaten 

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 yang 
tertuang dalam RP4D 
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  PPeerraann  RRPP44DD  

  � Sebagai skenario pelaksanaan koordinasi, keterpaduan 
dari himpunan rencana sektor terkait di bidang 
perumahan dan permukiman. 
� Sebagai payung atau acuan baku bagi seluruh pelaku 

(stakeholders) pembangunan perumahan dan 
permukiman dalam menyusun dan menjabarkan 
kegiatannya masing-masing. 
� Merupakan cerminan dari kumpulan aspirasi/tuntutan 

masyarakat terhadap perumahan dan permukiman 
akan rumah layak dalam lingkungan permukiman yang 
sehat, aman, serasi, produktif dan berkelanjutan 

  Manfaat Keberadaan RP4D 

  � Stakeholder daerah memperoleh gambaran prospek 
perkembangan permukiman di wilayahnya  
� Stakeholder daerah dapat mengantisipasi berbagai 

kemungkinan perkembangan kawasan perumahan dan 
permukiman di wilayahnya 
� Terdapat acuan yang jelas bagi upaya dan prioritas 

penanganan masalah perumahan dan permukiman di 
daerah 
� Teraturnya upaya penangan dan antisipasi terhadap 

permasalahan permukiman secara lintas sektoral 
maupun lintas wilayah 

  LLiinnggkkuupp  WWiillaayyaahh  RRPP44DD  
   

RP4D memiliki lingkup wilayah yang disesuaikan dengan 
tingkatan rencana sebagaimana tabel berikut: 
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Tingkatan 
Rencana 

Cakupan 
Administratif 

Deliniasi Kawasan 
Perencanaan Unit Data Skala 

Pemetaan 
RP4D 

Provinsi 
Provinsi Kawasan 

Permukiman  dalam 
struktur ruang 
Provinsi  dan  lintas 
daerah di dalam 
wilayah Provinsi 

Kawasan dan 
Kota 
/Kabupaten 

Disesuaikan 
dengan RTRW 
Provinsi 

RP4D  
Kota 

Kota Permukiman di dalam 
wilayah administratif 
Kota 

Kecamatan 
hingga 
Kelurahan 

Disesuaikan 
dengan RTRW 
Kota 

RP4D 
Kabupaten 

Kabupaten Permukiman di 
kawasan perkotaan 
dan wilayah dengan 
tingkat 
perkembangan 
permukiman yang 
tinggi 

Kecamatan 
hingga 
Kelurahan 
/Desa 

Disesuaikan 
dengan RTRW 
Kabupaten 

 

 

Ilustrasi Arahan  
Koordinasi 

Perencanaan Kawasan 
Permukiman 
Kabupaten 

(Lintas Wilayah) 
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Ilustrasi Arahan  Rencana 
Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan 
Permukiman Kota 
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Ilustrasi Arahan  Rencana 
Pembangunan dan Pengembangan 
Kawasan Permukiman di Wilayah 

Kabupaten 
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LLiinnggkkuupp  MMuuaattaann  PPookkookk  RRPP44DD    
� Arahan pengaturan keterpaduan perencanaan, 

pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang 
permukiman metropolitan dan permukiman lintas 
kota/kabupaten 

� Mekanisme penyelenggaraan dan koordinasi lintas 
program dalam pembangunan kawasan permukiman 

� Prosedur pemberian petunjuk tindak turun tangan 
atas permasalahan yang menjadi kewenangan 
Provinsi 

� Arahan alokasi ruang bagi program perumahan dan 
permukiman skala kawasan 

� Rincian program bidang perumahan dan 
permukiman skala kawasan 

� Skala prioritas dan indikasi pentahapan kegiatan 
bidang perumahan dan permukiman 

� Rincian pembiayaan dan sumber pendanaan 
program bidang perumahan dan permukima 

MMuuaattaann  PPookkookk  RRPP44DD  
PPrroovviinnssii  

� Jabaran kebijakan pembangunan perumahan dan 
permukiman daerah 

� Arahan lokasi permbangunan perumahan dan 
permukiman 

� Rincian program bidang perumahan dan 
permukiman di daerah 

� Skala prioritas dan indikasi pentahapan kegiatan 
bidang perumahan dan permukiman di daerah 

� Pengaturan kelembagaan dan mekanisme 
penyelenggaraan perumahan dan permukiman 
daerah 

� Rincian pembiayaan dan sumber pendanaan 
program bidang perumahan dan permukiman di 
daerah 

MMuuaattaann  PPookkookk  RRPP44DD  
KKoottaa//KKaabbuuppaatteenn  
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Langkah-5
Penyusunan Profil 
Kebijakan dan 

Program 
Pembangunan dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 
Permukiman 
Kabupaten  

PENYEPAKATAN 
DATA & ANALISA PERUMUSAN 

KONSEPSI
BUKU RP4D

KEGIATAN 

TAHAPAN 

MILESTONE

OUTPUT

WAKTU

Persiapan 
Pekerjaan

Profil Penyelenggaraan Perumahan dan 
Permukiman 

Persoalan dan 
Tantangan 

Pembangunan 
Perumahan dan 
Permukiman 

Konsepsi 
Pembangunan dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 
Permukiman 

Rencana Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan 

dan Permukiman 

Prioritas Kebutuhan dan 
Indikasi Program 

Penyepakatan 
Peran dan 
Dukungan

Inventarisasi Data dan Informasi Analisa Sumber Daya & 
Kebutuhan 

Perumusan Konsepsi 
Pembangunan dan 
Pengembangan 

Penetapan RP4D

PERSIAP AN P EKE RJAAN PENYUSUNAN RP4D

1  bu l a n  

Rencana Kerja 
Peta Permasalahan dan 
Potensi Perumahan dan 
Permukiman  Daerah 

Lankah-1
Koordinasi Tim Kerja 

Langkah-2
Kajian Kebutuhan dan 

Penajaman Rencana Kerja

Langkah-3 
Sosialisasi Pekerjaan dan 

Workshop Identifikasi 
Permasalahan Perumahan 
dan Permukiman Daerah

Kesiapan 
Tim Kerja Sosialisasi 

dan 
Workshop

Langkah-6
Penyusunan Profil  
Kondisi Sos-Ek-Bud  

Daerah

Langkah-7
Penyusunan Profil 
Perumahan dan 
Permukiman 

Langkah-8
Penyusunan Profil 
Kelembagaan dan 

Pembiayaan 
Perumahan dan 
Permukiman 
Kabupaten 

Langkah-9
Analisis Implikasi 

Kebijakan Tata Ruang thd 
Pembangunan dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 
Permukiman 

Langkah-10
Analisis Daya Dukung dan 
Daya Tampung Wilayah 
Perkotaan Kabupaten

Langkah-11
Proyeksi Kebutuhan 
Pembangunan dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 

Permukiman Wilayah 
Perkotaan Kabupaten

Langkah-14
Perumusan Konsep 
Pembangunan dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 
Permukiman

Langkah-15
Perumusan Strategi 

Pelaksanaan 
Pembangunan dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 
Permukiman 

Langkah-16
Perumusan Rencana 
Umum Pembangunan 
dan Pengembangan 
Perumahan dan 

Permukiman Wilayah 
Kabupaten

Langkah-17
Perumusan Rencana 
Pembangunan dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 

Permukiman Wilayah 
Perkotaan Kabupaten 

Langkah-18
Perumusan  Rencana 

Pengembangan Sumber 
Daya Perumahan dan 

Permukiman 

Langkah-19
Perumusan Indikasi 

Program Pembangunan 
dan Pengembangan 
Perumahan dan 
Permukiman 

2  b u l a n  1  bulan 1 - 2  b u l a n  

Langkah-4
Persiapan dan 
Pelaksanaan 

Survey 

Langkah-12
Perumusan Persoalan dan 
Tantangan Pembangunan 

dan Pengembangan 
Perumahan dan 
Permukiman

Langkah-13
Workshop 

Langkah-20
Workshop 

 

Skema Utama 
Langkah Penyusunan RP4D Kota  
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PETUNJUK PENGGUNAAN  
BUKU MANUAL  

  

SSiisstteemmaattiikkaa  BBuukkuu  MMaannuuaall      

Buku 2 - Manual Penyusunan RP4D terdiri dari 4 bagian yaitu: 
1. Bagian Pendahuluan, berisikan pengertian, struktur, 

pemahaman awal tentang RP4D, serta petunjuk 
penggunaan Manual Penyusunan RP4D. 

2. Bagian I. Persiapan Penyusunan RP4D, berisikan 
proses dalam tahap persiapan kegiatan penyusunan RP4D. 

3. Bagian II. Inventarisasi dan Analisis Data 
Perumahan dan Permukiman, berisikan petunjuk 
pelaksanaan proses inventarisasi data dan penyusunan 
profil Perumahan dan Permukiman, serta analisis potensi 
sumber daya dan kebutuhan terkait sektor Perumahan dan 
Permukiman; untuk masing-masing wilayah Provinsi, 
kawasan metropolitan, kota dan kabupaten.  

4. Bagian III. Penyusunan Dokumen Rencana, 
berisikan petunjuk penyusunan Konsepsi, Rencana 
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 
Permukiman, dan Pelaksanaan RP4D; untuk masing-masing 
wilayah Provinsi, kawasan metropolitan, kota dan 
kabupaten. 

  

HHiieerraarrkkii  PPeennyyuussuunnaann  RRPP44DD  ddaallaamm  BBuukkuu  
MMaannuuaall    

  

Hierarki penyusunan RP4D dalam buku Manual ini diurutkan 
sebagai berikut: 
1. Tahapan, dipaparkan dalam bentuk Bagian dalam Buku  
Manual. Format penomorannya adalah sbb: 
• Bagian I.  Persiapan Penyusunan RP4D 
• Bagian II. Inventarisasi dan Analisis Data Perumahan dan 

Permukiman 
• Bagian III.  Penyusunan Dokumen RP4D 

2. Langkah, merupakan bagian dari Tahapan/ Bagian, yang 
menjabarkan urutan langkah yang dilakukan dalam tiap-tiap 
tahapan penyusunan RP4D. Format penomoran dimulai dari 
Langkah 1, Langkah 2, dst.  
3. Kegiatan, merupakan bagian dari Langkah, yang 
menjabarkan urutan kegiatan yang dilakukan dalam tiap-tiap 
langkah penyusunan RP4D. Format penomoran dimulai dari 
1a, 1b, 2a, 3a, dst. 
4. Prosedur, menjabarkan urutan prosedur yang dilakukan 
dalam tiap-tiap kegiatan penyusunan RP4D.  
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JJeenniiss  SSkkeemmaa//  DDiiaaggrraamm  NNaavviiggaassii  BBeennttuukk  SSkkeemmaa  

1. Skema Navigasi Bagian dalam Buku Manual 
Penyusunan RP4D; menunjukkan kedudukan tiap Buku 
beserta bagian-bagiannya, di dalam rangkaian Buku Manual 
Penyusunan RP4D. Diagram ini dicantumkan di bagian awal 
tiap buku Manual.  

  
2. Skema Utama Langkah Penyusunan RP4D; 

menunjukkan keseluruhan tahapan, kegiatan/ langkah, 
capaian, output, dan estimasi waktu yang diperlukan untuk 
penyusunan RP4D. Diagram ini dicantumkan di bagian awal 
tiap buku Manual (setelah Skema 1). 

3. Skema Rincian Langkah dalam tiap Tahapan 
Penyusunan RP4D; merupakan bagian dari skema utama 
langkah penyusunan RP4D, digunakan untuk memberikan 
navigasi/ acuan pada tiap-tiap bagian buku Manual, yang 
menunjukkan urutan langkah dan kegiatan dalam suatu 
tahapan penyusunan RP4D. Diagram ini dicantumkan di 
awal bahasan tiap Bagian/ Tahapan dalam Manual . 

  

  

4. Diagram Keterkaitan antar Langkah dalam Tahap 
Penyusunan RP4D; ditujukan untuk memberikan 
navigasi/arahan pada tiap-tiap Bagian buku Manual, yang 
menunjukkan keterkaitan antar langkah dalam suatu 
tahapan, dengan langkah lainnya dalam rangkaian tahapan 
penyusunan RP4D.  Diagram ini dicantumkan di akhir 
bahasan tiap Bagian/ Tahapan dalam Manual. 

 
  

5.  Diagram Keterkaitan Langkah Kegiatan dalam 
Tahapan Penyusunan RP4D dengan Output 
Dokumen RP4D, disajikan di akhir tiap-tiap Bagian 
dalam Buku Manual. Diagram ini ditujukan untuk 
memberikan navigasi/acuan pemanfaatan tiap-tiap langkah 
kegiatan dalam Buku Manual ini, ke dalam bentuk outline 
(garis besar muatan) Dokumen RP4D.  

 Sisi sebelah kiri diagram ini menunjukkan urutan langkah 
kegiatan dalam Manual Penyusunan RP4D, sedangkan sisi 
sebelah kanan menunjukkan keluaran/ output langkah 
kegiatan tersebut, berupa outline dokumen RP4D. 

  

  



  
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

 

 
 
 
 

 P-13 

CCoonnttoohh  FFoorrmmaatt    

 Buku Manual dilengkapi dengan contoh format tabel, peta, 
maupun rumus-rumus perhitungan data yang diperlukan 
dalam Penyusunan RP4D. Contoh format dalam buku 
Manual ini diberi penomoran: Contoh 1.1., Contoh 2.1, dst 

  

KKoottaakk  KKeetteerraannggaann//  BBooxx    

Kotak/ box dalam buku Manual ini ditujukan untuk 
menunjukkan beberapa keterangan tambahan ataupun hal 
yang perlu diperhatikan, terkait dengan bahasan masing-
masing tahapan, langkah dan kegiatan penyusunan RP4D. 
 

Contoh Kotak Keterangan/ Box 
  

TTaabbeell  ddaann  GGaammbbaarr    

Tabel dan Gambar dalam buku Manual ini antara lain terdiri 
dari tabel petunjuk survey, tabel kriteria/ kategori (diberi 
penomoran Tabel 2.1., Tabel 3.1., dst) dan diagram prosedur 
(diberi penomoran Gambar 2.1., Gambar 3.1., dst) 

  

RRuummuuss   

Rumus digunakan untuk melakukan perhitungan yang 
diperlukan dalam penyusunan RP4D. Contoh: Rumus 
Perhitungan Jumlah PSU yang dibutuhkan, perhitungan 
backlog, dsb. (diberi penomoran  Rumus 1., Rumus 2., dst) 

  

BBaaggaaiimmaannaa  MMeenngggguunnaakkaann  BBuukkuu  MMaannuuaall    
Manual ini bersifat preskriptif, menyediakan formula untuk 
diterapkan dalam penyusunan RP4D. Akan tetapi, formula 
yang diberikan tersebut lebih melihat pada “pendekatan” yang 
dapat memberikan alternatif-alternatif, dan bukan pada suatu 
solusi yang spesifik. Manual ini diupayakan dapat berguna 
dalam berbagai situasi dan konteks lokal yang memang 
berbeda-beda. 

  

MMaannaakkaahh  yyaanngg  ppeerrlluu  ddiibbaaccaa  ppeerrttaammaa  kkaallii??  
Disarankan untuk membaca buku Manual ini secara berurutan, sehingga pengguna dapat 
memahami urutan tahapan penyusunan RP4D. Walaupun demikian, pengguna dapat membaca 
Manual ini dari bagian yang berbeda-beda, sesuai informasi yang dibutuhkan. Gunakanlah daftar isi 
untuk mencari informasi terkait yang dibutuhkan. Perhatikan juga diagram-diagram navigasi dan 
kotak (box) keterangan yang disediakan untuk memandu pembaca mencari penjelasan tertentu.  
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Definisi Operasional 
Beberapa peristilahan yang sering digunakan dalam buku ini adalah: 

ISTILAH  URAIAN DEFINISI OPERASIONAL 

Backlog : Selisih antara jumlah rumah yang ada dan jumlah keluarga 
yang terdaftar, setiap KK dianggap perlu mendiami satu 
rumah. 

Daya Dukung 
Lahan  : 

Kemampuan lahan untuk mendukung kegiatan pembangunan 
fisik  

Dinamika 
: 

Pola-pola perilaku yang dibangkitkan oleh suatu sistem seiring 
berjalannya waktu, dan umumnya melibatkan kuantitas yang 
berubah setiap waktu. 

Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB)  

Izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendirikan 
fisik bangunan rumah dan atau bangunan lainnya. 

Indikator : Acuan yang dapat dijadikan pertimbangan dasar suatu proses 
atau kegiatan  

Indikasi Program 
 

Petunjuk yang memuat program, perkiraan pendanaan 
beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu 
pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan RP4D 

Jaringan Primer 
Prasarana 
Lingkungan : 

Jaringan dasar yang memenuhi kebutuhan dasar suatu 
lingkungan perumahan dan permukiman yang mencakup 3 
kepentingan : 
a. Menghubungkan antar kawasan permukiman atau antara 

kawasan permukiman dengan kawasan fungsional lainnya.  
b. Melayani lingkungan tertentu (permukiman saja, pusat 

kota saja, pusat olah raga, perdagangan dll) 
 
c. Mendukung keperluan seluruh lingkungan di kawasan 

permukiman, yang mencakup prasarana transportasi, 
penyehatan lingkungan, komunikasi dan listrik. 

KASIBA 
 

Kawasan siap bangun, selanjutnya disebut Kasiba, adalah 
sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk 
pembangunan perumahan dan pemukiman skala besar yang 
terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang 
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih 
dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder 
prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang 
lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan 
memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan 
sarana lingkungan 
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ISTILAH  URAIAN DEFINISI OPERASIONAL 

Kawasan 
: 

Ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta 
segenap unsur yang terkait padanya, yang batas dan 
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan 
mempunyai ciri tertentu. Cakupannya antara lain : 

a. Kawasan pedesaan, adalah kawasan yang mempunyai 
kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber 
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai 
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

b. Kawasan Perkotaan,adalah kawasan yang 
mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan 
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

c. Kawasan permukiman, yaitu sebidang tanah yang 
diperuntukkan bagi pengembangan permukiman 
(ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi 
utama untuk permukiman), yang memberikan layanan 
dan kesempatan kerja yang mendukung penghidupan, 
perikehidupan sehingga fungsi kawasan dapat berdaya 
guna dan berhasil guna. 

Kawasan Khusus 
 

Bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk 
menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khusus seperti 
industri, perbatasan, nelayan, pertambangan, pertanian, 
pariwisata, pelabuhan, cagar budaya, dan rawan bencana 
Kawasan khusus terdiri dari kawasan untuk kepentingan 
ekonomi dan kawasan untuk kepentingan non-ekonomi. 
• Kawasan untuk kepentingan ekonomi, antara lain 

kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan prasarana 
komunikasi, telekomunikasi,kawasan pelabuhan, kawasan 
perdagangan bebas, kawasan eksploitasi dan konservasi 
bahan galian strategis, dan kawasan pengembangan 
teknologi tinggi. 

• Kawasan untuk kepentingan non ekonomi, antara lain 
kawasan cagar budaya, kawasan taman nasional, kawasan 
pangkalan militer, kawasan penelitian dan pengembangan 
sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga 
pemasyarakatan spesifik, kawasan perbatasan, pulau-
pulau kecil/ pesisir dan kawasan dampak bencana 

Kawasan 
perdesaan  

 
Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian 
termasuk pengelolaan sumber-daya alam dengan susunan 
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, 
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan 
ekonomi.  
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ISTILAH  URAIAN DEFINISI OPERASIONAL 

Kawasan 
perkotaan  

Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian 
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 
perkotaan, pemu-satan dan distribusi jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.  

Kebijakan : 
Alternatif yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah 
dalam menangani permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam 
proses-proses penataan ruang, berkaitan dengan dinamika 
perkembangan Perumahan dan Permukiman yang terjadi. 

Kebijakan Umum 
Pembangunan 
Perumahan dan 
Permukiman 

 

 
Pedoman kebijakan operasional pelaksanaan pembangunan 
dan pengembangan perumahan dan permukiman 

Kelompok Kerja : 
Gabungan beberapa pihak atau anggota yang mewakili 
lembaga atau organisasi tertentu, dan bekerja untuk 
mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan telah ditetapkan  

Kepemilikan 
Lahan  : 

Kepemilikan dan penguasaan terhadap biadang tanah untuk 
maksud pembangunan fisik (rumah tinggal, kontrakan, dll ) 

Ketentuan Teknis 
Bangunan  

Besaran pembangunan perumahan dan permukiman yang 
diperbolehkan berdasarkan batasan KDB, KLB, KDH,GSB 

Konsep Struktur 
Ruang 
Permukiman 

 

 
Konsep arahan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan 
prasarana dan sarana 

Lahan  : Bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik. 

LISIBA  

Lingkungan siap bangun, selanjutnya disebut Lisiba, adalah 
sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun 
berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan 
prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan 
persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau 
lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk 
membangun kaveling tanah matang; 

 
Lisiba yang 
berdiri sendiri 
(Lisiba BS) 

 

 
Lisiba yang bukan merupakan bagian dari Kasiba, yang 
dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun 
atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-fungsi lain. 

Masyarakat 
Berpendapatan 
Rendah (MBR)  

 
Keluarga/ rumah tangga yang berpenghasilan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat 
tentang pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan 
dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR/ KPRS 
bersubsidi.   
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ISTILAH 
 

URAIAN DEFINISI OPERASIONAL 

Mekanisme 
Pengawasan  

Upaya agar penyelenggaraan  RP4D dapat diwujudkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pengawasan pembangunan yang mencakup pengawasan 
terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan 
termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar 
pelayanan minimal bidang perumahan dan permukiman 
melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

Mekanisme 
Pengendalian  

Upaya agar penyelenggaraan  RP4D dapat mewujudkan tertib 
tata ruang. 
Pengendalian pembangunan dimaksudkan agar pemanfaatan 
ruang perumahan dan permukiman dilakukan sesuai dengan 
rencana pembangunan dan pengembangan yang telah 
ditetapkan. 

Misi 
 

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai visi 

Multistakeholder : 
Lebih dari satu pihak / beberapa pihak yang terlibat dalam 
suatu kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan 
dan permukiman, serta memiliki peran yang jelas di dalamnya 

Permukiman 
: 

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik 
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi 
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan (terkait dengan adanya jalinan ekonomi, sosial, 
politik dan budaya). 

Perumahan  
: 

Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 
tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan 
prasarana, sarana dan utilitas lingkungan. 

Perumahan dan 
Permukiman 
(Perumahan dan 
Permukiman) 

: 

Dipergunakannya Perumahan dan Permukiman dalam satu 
kesatuan pengertian yang tidak terpisahkan. Artinya 
perumahan dan permukiman merupakan satu kesatuan 
pengertian yang memberikan gambaran suatu  ruang kegiatan 
berkehidupan dan penghidupan, dengan fungsi utama sebagai 
tempat tinggal/ bermukim. 

Perumahan 
Kawasan Khusus 
(Kawasan 
Perumahan untuk 
menunjang kawasan 
khusus) 

: 

Kawasan untuk pengembangan perumahan pada hamparan 
tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan 
perumahan dan permukiman dalam rangka menunjang 
kegiatan dengan fungsi khusus, yang dilengkapi dengan 
jaringan primer, sekunder dan tersier prasarana lingkungan, 
sarana lingkungan serta utilitas, sesuai dengan rencana tata 
bangunan dan lingkungan perumahan yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah dan sesuai dengan persyaratan pembakuan 
tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 
pelayanan lingkungan. 
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ISTILAH 
 

URAIAN DEFINISI OPERASIONAL 

Perumahan 
Swadaya : 

Perumahan yang tumbuh secara serentak atau bertahap, baik 
atas inisiatif perorangan, keluarga-keluarga atau kelompok 
yang dibangun secara informal, untuk kebutuhan dihuni 
sendiri.   

Prasarana 
Lingkungan  : 

Kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan 
lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana 
mestinya. 

Prasyarat : Kondisi yang harus dipenuhi agar tercapainya tujuan suatu 
kegiatan atau proses  

Pusat Kegiatan 
Nasional (PKN) : Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

internasional, nasional atau beberapa provinsi.  
Pusat Kegiatan 
Wilayah (PKW) : Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

provinsi atau beberapa kabupaten.  
Pusat Kegiatan 
Strategis 
Nasional (PKSN) 

: Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong 
pengembangan kawasan perbatasan negara. 

Rencana Alokasi 
Ruang  

Arahan distribusi ruang menurut fungsinya di setiap kota/kab 
pada tahun rencana 

Rencana 
Pengembangan 
Jaringan Sarana 
dan Prasarana 

 

Arahan distribusi sarana dan prasarana pendukung 
perumahan dan permukiman di setiap kota/kab pada tahun 
rencana 

Rencana 
Pengembangan 
Kelembagaan 

 
Arahan penentuan lembaga penanggungjawab pelaksanaan 
dan pengelolaan pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan permukiman 

Rencana 
Pengembangan 
Pembiayaan 

 
Arahan pola pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan 
pengembangan perumahan dan permukiman 

Rumah : 
Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian 
dan sarana pembinaan keluarga. 

Rumah layak 
dalam  
lingkungan sehat, 
aman, lestari dan 
berkelanjutan 

: 

Suatu kondisi Perumahan dan Permukiman yang memenuhi 
standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, 
ekonomi dan kualitas teknis, yang dikelola secara benar, 
terus menerus, memperhatikan sumberdaya alam yang ada, 
memperhatikan pola tata air dan usaha konservasi 
sumberdaya alam, pengelolaan dan pemanfaatannya, secara 
tersurat terdapat 3 kategori layak, yaitu : 
a. Layak huni, yang berkaitan dengan pencapaian 

persyaratan fisik, kesehatan dan kesusilaan, sebagai 
kelompok manusia berbudaya. 

b. Layak usaha, yang berkaitan dengan terpenuhinya 
kondisi lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya 
kehidupan sosial ekonomi. 
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ISTILAH  URAIAN DEFINISI OPERASIONAL 

  
c. Layak berkembang, yang berkaitan dengan 

terpenuhinya kondisi lingkungan yang mendukung 
terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat 
(prospektif dan produktivitas). 

Sarana 
lingkungan : Fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan 

dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. 
Sistem : Fenomena yang telah terdefinisikan strukturnya. 

Sosialisasi : 

Kegiatan atau upaya untuk menyebar luaskan atau 
memasyarakatkan wawasan RP4D sebagai alat atau skenario 
besar pembangunan perumahan dan permukiman di daerah. 
Melalui kegiatan ini diharapkan RP4D dapat berjalan luwes 
mengatur dan menyelenggarakan pembangunan perumahan 
dan permukiman di daerah secara tertib, terorganisasi dan 
terencana. 

Stakeholder : 
Pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan pembangunan dan 
pengembangan perumahan dan permukiman, serta memiliki 
peran yang jelas di dalamnya 

Struktur Ruang  
 

Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan 
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis 
memiliki hubungan fungsional 

Survei sekunder 
 

Survei untuk mendapatkan data dan informasi yang telah 
terdokumentasikan dalam buku, laporan dan statistik yang 
umumnya terdapat di instansi terkait. 

Survei primer 
 

Survei untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung 
dari sumber informasi melalui visualisasi maupun wawancara 
langsung. 

Visi 
 

Aspirasi mengenai kondisi apa yang diinginkan di waktu yang 
akan datang 

Wawancara 
 Teknik mengumpulkan data dan informasi secara langsung 

kepada pemilik informasi atau sumber informasi. 
Wilayah  

: 
Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 
unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional  

Wilayah 
eksternal  

Struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan 
pelayanan pada tingkat wilayah yang lebih luas. 

Wilayah Internal 
 

Sistem internal adalah struktur ruang dan pola ruang yang 
mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah itu 
sendiri. 
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Singkatan  
Beberapa singkatan yang sering digunakan dalam buku ini adalah : 
SINGKATAN   URAIAN SINGKATAN  

FGD  : Focus Group Discussion  
KASIBA  :  Kawasan Siap Bangun  
KK  : Kepala Keluarga 
LISIBA  : Lingkungan Siap Bangun  
LSM  : Lembaga Swadaya Masyarakat 
MBR  : Masyarakat Berpenghasilan Rendah  

PKN  :  Pusat Kegiatan Nasional  

PKW  : Pusat Kegiatan Wilayah  

PKL  :  Pusat Kegiatan Lokal  

PKSN  : Pusat Kegiatan Strategis Nasional  

PSU  : Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum  

PU : Pekerjaan Umum  

RP4D  : Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 
Permukiman di Daerah  

REI  : Real Estate Indonesia  
RPJM  : Rencana Program Jangka Menengah  
RTRW  : Rencana Tata Ruang Wilayah  
RUTR : Rencana Umum Tata Ruang  
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Matriks Keterkaitan Muatan Pokok , Langkah Penyusunan , dan  Outline Dokumen RP4D Kabupaten 
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Matriks Keterkaitan Muatan Pokok , Langkah Penyusunan , dan  Outline Dokumen RP4D Kabupaten 
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MUATAN POKOK RP4D 
BERDASARKAN 

Kep.Menpera No.09/ KPTS/ M/ IX/ 1999

MUATAN POKOK RP4D 
DALAM MANUAL PENYUSUNAN 

RP4D
LANGKAH MANUAL PENYUSUNAN RP4D OUTLINE DOKUMEN RP4D

Jabaran kebijakan pembangunan perumahan dan 
permukiman kabupaten atau kota-kota yang 
bersangkutan untuk lima tahun mendatang.

Lokasi dan kegiatan masing-masing sektor terkait yang 
mengacu kepada dengan RTRW kabupaten atau kota 

yang bersangkutan.
Rincian program, lokasi, target dan sasaran yang akan 

dicapai oleh masing masing sektor terkait.

Daftar skala prioritas penanganan kawasan perumahan 
dan permukiman yang boleh dibangun

Rincian   rencana   pembiayaan  dan  sumber 
pendanaannya

BAGIAN 3
Penyusunan Rencana  Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D)

Jabaran kebijakan pembangunan 
perumahan dan permukiman daerah

Rincian program bidang perumahan 
dan permukiman

Skala Prioritas dan Indikasi Tahapan 
Pelaksanaan Program Bidang 
Perumahan dan Permukiman

Rincian pembiayaan dan sumber 
pendanaan program bidang 
perumahan & permukiman

Daftar daerah terlarang (negative list) pembangunan 
perumahan dan permukiman 

Arahan lokasi pembangunan 
perumahan dan permukiman

Langkah 
17

PERUMUSAN  RENCANA PEMBANGUNAN 
DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN 
PERMUKIMAN WILAYAH PERKOTAAN 
KABUPATEN

Langkah 
19

PERUMUSAN  INDIKASI PROGRAM 
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Langkah
16

PERUMUSAN  RENCANA UMUM 
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
WILAYAH KABUPATEN

Langkah 
20

WORKSHOP 

Langkah 
18

PERUMUSAN  RENCANA 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 

Langkah 
14

PERUMUSAN KONSEP PEMBANGUNAN 
DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 
DAN PERMUKIMAN 

Langkah 
15

PERUMUSAN STRATEGI PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 
PERMUKIMAN

Bab - 5
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH

Bab - 6
INDIKASI PROGRAM

5.1    RENCANA UMUM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 
         DAN PERMUKIMAN WILAYAH KABUPATEN 

5.1.1    Arahan Umum Pembangungan dan Pengembangan 
            Perumahan dan Permukiman Wilayah Kabupaten 
5.1.3    Faktor Penentu Pencapaian Visi, Misi dan Kebijakan Pembangunan

5.2    RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 
         PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN WILAYAH PERKOTAAN 
         KABUPATEN 

5.2.1    Arahan Pembangungan dan Pengembangan 
            Perumahan dan Permukiman Wilayah Perkotaan 
            Kabupaten 

5.3     RENCANA  PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERUMAHAN DAN 
          PERMUKIMAN

5.3.1    Rencana Pengembangan Kelembagaan  Perumahan dan 
Permukiman

5.3.2    Rencana Pengembangan  Pembiayaan Perumahan dan
            Permukiman

Bab - 4

KONSEPSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

4.1   PERUMUSAN KONSEP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  

4.2 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

5.2.3    Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 
Permukiman Wilayah Perkotaan Kabupaten

4.1.1    Konsep Pengembangan Rumah Baru
4.1.2    Konsep Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

5.2.2 Visi dan Misi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 
            Permukiman Wilayah Perkotaan Kabupaten 

6.2  INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  PERUMAHAN DAN 
        PERMUKIMAN WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN

6.2.2.     Indikasi Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman 
6.2.1. Indikasi Program Perumahan Baru 

6.3 INDIKASI PROGRAM UMUM PENUNJANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 
        PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 

6.1  INDIKASI PROGRAM UMUM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 
        DAN PERMUKIMAN WILAYAH KABUPATEN
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BBAAGGIIAANN  II  

PPeerrssiiaappaann  PPeennyyuussuunnaann  
RRPP44DD  KKaabbuuppaatteenn  

 

Tahapan Persiapan Penyusunan RP4D Kabupaten merupakan kegiatan yang bersifat administratif 
dengan tujuan mempersiapkan pihak penyelenggaran kegiatan Penyusunan RP4D Kabupaten ini 
melakukan Koordinasi Awal Pekerjaan antara tim kerja dan pemberi kerja serta Pokjanis, dan juga 
dengan para pelaku dalam penyusunan RP4D Kabupaten. Selain itu, dilakukan pula Penajaman dan 
Penyepakatan Rencana Kerja bersama yang didasari oleh kajian atas sumber daya yang dibutuhkan, 
serta Sosialisasi atas pekerjaan dan Workshop Identifikasi Permasalahan Perumahan dan 
Permukiman Daerah bersama dengan stakeholder pengembangan perumahan dan permukiman 
Kabupaten, yang kesemuanya ditujukan untuk memberikan landasan bagi bagi Tahap Inventarisasi 
Data dan Analisa Sumberdaya dan Kebutuhan.  
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BBAAGGIIAANN  

II  PPeerrssiiaappaann  PPeennyyuussuunnaann  RRPP44DD    
 

 

  11..11    
 

KKoooorrddiinnaassii  AAwwaall  
PPeekkeerrjjaaaann  

   
KKoooorrddiinnaassii  TTiimm  PPeekkeerrjjaaaann  LLaannggkkaahh  11    
1a. Melakukan Koordinasi Antara Tim Pelaksana 

dengan Pemberi Kerja selaku Penanggung Jawab 
Operasional, meliputi kegiatan: 
• Diskusi kesiapan Tim Pelaksana dalam 
menjalankan lingkup pekerjaan dan kebutuhan 
penyiapan pekerjaan 
• Pemahaman lingkup tugas Tim Pelaksana dalam 
Penyusunan RP4D 

1b. Melakukan Koordinasi Antara Pemberi Kerja 
dengan Calon Kelompok Kerja Teknis 
(Pokjanis) yang akan berfungsi sebagai 
Narasumber sekaligus Tim Pemantau Kegiatan, 
mencakup: 
• Identifikasi kelembagaan / struktur koordinasi 
internal Pemda yang dapat dimanfaatkan 
sebagai Pokjanis 
• Kontak dengan instansi dan pelaku lainnya yang 
akan dilibatkan dalam Pokjanis terkait kesiapan 
untuk melakukan peran aktif dalam penyusunan 
RP4D sesuai fungsi Pokjanis yang ditetapkan 

 
Koordinasi Penyiapan 

Pekerjaan 
 
 
 

Koordinasi Penyiapan 
Kelembagaan (Pokjanis) 

 
  

 

 
Pokjanis dapat melibatkan 

instansi di lingkungan 
Pemerintah Daerah, 
Kelompok-kelompok 

Swadaya Masyarakat, 
Akademisi, hingga para 
Pelaku Usaha bidang 

Perumahan dan Permukiman 
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Penyepakatan Peran dan 

Dukungan Pelaku 
Kegiatan 

1c. Penyepakatan Peran dan Dukungan masing-
masing Pelaku Penyusunan RP4D yang terdiri dari: 
• Pemberi Kerja selaku Penanggung Jawab 
Operasional 
• Tim Pelaksana Pekerjaan Operasional 
Pekerjaan 
• Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) selaku 
Narasumber dan Pemantau Kegiatan 

 

KKaatteeggoorrii  
PPeerraann  PPeellaakkuu  

KKeedduudduukkaann  PPeellaakkuu  
ddaallaamm  

KKeelleemmbbaaggaaaann  
PPeennyyuussuunnaann  RRPP44DD  

TTuuggaass  ddaann  FFuunnggssii  
ddaallaamm  

PPeennyyuussuunnaann  
RRPP44DD  

Pemberi 
Kerja 

� Instansi pemrakarsa 
kegiatan Penyusunan 
RP4D 

Rekomendasi instansi 
pemrakarsa:  
- Bappeda 
- Dinas Perumahan 
- Dinas PU – Cipta 

Karya  
- Dinas Tata Kota  

� Bertindak selaku 
Penanggung Jawab 
Operasional 
Pekerjaan 

� Menyiapkan tolok 
ukur pencapaian 
kegiatan 
� Mengatur 
kegiatan-kegiatan 
pertemuan 
dengan Pokjanis 
� Melakukan 
koordinasi dengan 
Pokjanis dan 
Pelaksana 
Operasional 
� Melakukan 
supervisi dan 
memberi masukan 
terhadap materi 
pekerjaan 

Kelompok 
Kerja 
Teknis 
(Pokjanis) 

� Instansi Pemda dan 
kelompok-kelompok 
dunia usaha maupun 
masyarakat yang 
memiliki kepentingan di 
bidang perumahan dan 
permukiman 
� Forum Koordinasi 
pembangunan Kabupaten 
yang telah ada 

� Bertindak selaku 
Narasumber dan 
Pemantau Kegiatan 
� Berperan dalam 
tugas-tugas 
monitoring dan 
supervisi teknis 
terhadap materi dan 
keluaran-keluaran 
hasil pelaksanaan 
kegiatan 

� Memberi 
masukan serta 
dukungan data 
dan informasi 
guna penyusunan 
RP4D 
� Melakukan 
koordinasi intern 
Pokjanis serta 
dengan Pemberi 
Kerja dan 
Pelaksana 
Operasional  



BBAAGGIIAANN  II    
PPeerrssiiaappaann    PPeennyyuussuunnaann    
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KKaatteeggoorrii  
PPeerraann  PPeellaakkuu  

KKeedduudduukkaann  PPeellaakkuu  
ddaallaamm  

KKeelleemmbbaaggaaaann  
PPeennyyuussuunnaann  RRPP44DD  

TTuuggaass  ddaann  FFuunnggssii  
ddaallaamm  

PPeennyyuussuunnaann  
RRPP44DD  

Pelaksana 
Operasional 

� Secara Swa-Kelola: 
Unit Kerja Teknis di 
lingkungan instansi 
pemrakarsa yang 
ditunjuk selaku pelaksana 
operasional  
� Melibatkan Pihak ke-3: 
Perusahaan Jasa 
Konsultansi / Unit 
Penelitian/ Lembaga 
Pengabdian Masyarakat 
yang  memiliki kapasitas 
dan pengalaman 
(kompetensi) di bidang 
perencanaan Perumahan 
dan Permukiman, dan 
dipilih melalui proses 
seleksi umum  

� Bertindak selaku 
pelaksana teknis 
kegiatan yang 
bertanggung jawab 
terhadap 
penyelesaian 
pekerjaan dan 
lingkup materi 
minimum yang 
tersedia 

 

� Melakukan 
langkah-langkah 
penyusunan RP4D 
mulai dari tahap 
persiapan hingga 
menghasilkan 
produk akhir 
berupa Dokumen 
RP4D 

 

KKaajjiiaann  KKeebbuuttuuhhaann  PPeekkeerrjjaaaann  ddaann  
PPeennaajjaammaann  RReennccaannaa  KKeerrjjaa  

LLaannggkkaahh  22    

2a. Kajian kebutuhan pelaksanaan pekerjaan yang 
terdiri dari: 
• Kebutuhan data minimum dan ketersediaan 
data yang ada 
• Kajian awal isu dan permasalahan mendasar 
perumahan dan permukiman daerah yang 
diperoleh dari masukan Pemberi Kerja 
• Kebutuhan penyesuaian strategi pelaksanaan 
pekerjaan terkait ketersediaan dan kendala 
sumberdaya yang ada 

2b. Penajaman Rencana Kerja, dengan melakukan 
penyesuaian usulan rencana kerja terhadap hasil 
kajian kebutuhan pelaksanaan pekerjaan 

2c. Penyepakatan Rencana Kerja Bersama, 
mencakup: penyepakatan sasaran, tolok ukur, 
pembagian peran pelaku, serta kerangka waktu 
pekerjaan sebagai bagian dari Rencana Kerja 
bersama. 

Kajian Kebutuhan 
Pelaksanaan Pekerjaan 

Penyusunan RP4D 
 
 
 
 
 

Penajaman dan 
Penyepakatan Rencana 

Kerja Bersama 
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 Keluaran dari Langkah Kajian Kebutuhan dan 
Penajaman Rencana Kerja : 
Garis Besar Rencana Pelaksanaan Pekerjaan  yang telah 
disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi serta disepakati 
sebagai Rencana Kerja Bersama antara Pemberi Kerja 
dengan Tim Pelaksana Operasional, yang disajikan dalam 
tabel sebagai berikut: 
 

 
Contoh Hasil Penajaman dan Penyepakatan Rencana Kerja: 
Disajikan dalam bentuk Tabel Kegiatan dan Output yang menjadi tolok ukur pelaksanaan 
kegiatan serta kerangka waktu dan penanggung jawab kegiatan tersebut 
 

Kerangka Waktu 
Bln-1 Bln2 dst.. No Deskripsi 

Kegiatan Output 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Penanggung 
Jawab 

1 Koordinasi 
Tim Pekerjaan  

Penyepakatan 
Peran dan 
Dukungan masing-
masing Pelaku  

        
Tim Kerja, 
ataupun 

Pemberi Kerja 

2 
Kajian 
Kebutuhan 
Pekerjaan dan 
Penajaman 
Rencana Kerja  

Kerangka Acuan 
Kerja, yang  
disesuaikan 
dengan kondisi 
yang dihadapi 

        
Tim Kerja, 

Pokjanis, dan  
Pemberi Kerja  

3 dst           
Ket: Penanggung Jawab: Tim Kerja, Pokjanis, atau Pemberi Kerja / Penanggung Jawab Operasional 



BBAAGGIIAANN  II    
PPeerrssiiaappaann    PPeennyyuussuunnaann    

RRPP44DD  KKaabbuuppaatteenn  
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  11..22    
 

SSoossiiaalliissaassii  ddaann  
WWoorrkksshhoopp  11  

PPeellaakkssaannaaaann  SSoossiiaalliissaassii  PPeekkeerrjjaaaann  ddaann  
WWoorrkksshhoopp  IIddeennttiiffiikkaassii  PPeerrmmaassaallaahhaann  
PPeennyyeelleennggggaarraaaann  PPeerruummaahhaann  ddaann  
PPeerrmmuukkiimmaann  

LLaannggkkaahh  33    

3a. Melakukan Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi 
dan Workshop Identifikasi Permasalahan 
Penyelenggaraan Perumahan dan 
Permukiman yang mencakup: 
• Penyiapan materi Sosialisasi mengenai RP4D 
dan kebutuhan dukungan pelaksanaan 
kegiatannya 
• Penyiapan materi Workshop guna 
mengidentifikasi permasalahan perumahan dan 
permukiman daerah 
• Identifikasi stakeholder yang akan dilibatkan 
dalam Workshop 
• Penyiapan proposal dan undangan kegiatan 
Sosialisasi dan Workshop  
• Penyiapan perangkat pendukung pelaksanaan 
kegiatan Sosialisasi dan Workshop yang terdiri 
dari: 
o Tempat penyelenggaraan kegiatan 
Sosialisasi dan Workshop 

o Perangkat audio-visual sebagai alat peraga 
o Seminar-kit bagi peserta kegiatan 

 

Persiapan Sosialisasi dan 
Workshop  
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Penyelenggaraan 
Sosialisasi dan Workshop 3b. Menyelenggarakan Sosialisasi dan Workshop 

dengan materi: 
• Pemahaman RP4D 
• Rencana Kerja Penyusunan RP4D 
• Kebutuhan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan 
• Melakukan kajian bersama guna 
mengidentifikasi kondisi umum dan 
permasalahan penyelenggaraan perumahan dan 
permukiman daerah  
• Mendiskusikan peta permasalahan perumahan 
dan permukiman daerah yang memuat 
informasi mengenai: 
o Lokasi permukiman bermasalah 
o Pokok permasalahan yang dihadapi 
o Indikasi prioritas permasalahan yang perlu 
segera ditangani 

o Indikasi potensi permasalahan yang perlu 
diantisipasi 

• Mendiskusikan alternatif penanganan 
permasalahan perumahan dan permukiman 
yang telah dijabarkan peta permasalahannya 
• Menyepakati bersama berbagai bentuk tindak 
lanjut hasil Workshop berupa: 
o Kesiapan masing-masing instansi/sektor 
dalam mendukung proses inventarisasi 
informasi perumahan dan permukiman  

o Kesiapan untuk dilibatkan kembali dalam 
proses Workshop selanjutnya 

 
Evaluasi Hasil 

Pelaksanaan Sosialisasi 
dan Workshop  

 
 

Keluaran Sosialisasi dan 
Workshop 

3c. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Sosialisasi dan 
Workshop, sebagai bahan bagi penyiapan desain 
pelaksanaan survey inventarisasi data, dengan fokus: 
• Penajaman jenis data dan sumber data 
• Pemahaman lokasi yang akan menjadi fokus 
pendataan  

Keluaran Pelaksanaan Sosialisasi: 
• Pemahaman stakeholder terhadap RP4D dan proses 
penyusunannya 
• Kesediaan stakeholder untuk mendukung 
pelaksanaan kegiatan penyusunan RP4D sesuai 
dengan kapasitasnya 

 

 
Pada wilayah Kabupaten, 
Workshop juga digunakan 
untuk menentukan lingkup 
wilayah perencanaan yang 
memiliki kriteria sebagai 
berikut: 
o Kawasan 
perKabupatenan 

o Kawasan permukiman 
yang memiliki 
kecenderungan / tingkat 
perkembangan yang tinggi 

Kegiatan Workshop 
merupakan salah satu 

pendekatan untuk 
memperoleh masukan 

langsung dari stakeholder 
terpilih sekaligus 

mendapatkan dukungan 
atas produk pekerjaan 

 



BBAAGGIIAANN  II    
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Keluaran Pelaksanaan Workshop 
• Isu-isu terkait pembangunan sektor perumahan dan 
permukiman  
• Lokasi-lokasi permukiman bermasalah yang perlu 
menjadi fokus studi dan inventarisasi data 
• Ketersediaan data dan informasi sekunder di 
lingkungan instansi Pemda yang dapat digunakan 
dalam penyusunan RP4D 
• Kesediaan dukungan instansi dalam proses 
inventarisasi data perumahan dan permukiman 
daerah 

Evaluasi Hasil 
Pelaksanaan Sosialisasi 

dan Workshop  
 
 

Keluaran Sosialisasi dan 
Workshop 

3d. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Sosialisasi dan 
Workshop, sebagai bahan bagi penyiapan desain 
pelaksanaan survey inventarisasi data, dengan fokus: 
• Penajaman jenis data dan sumber data 
• Pemahaman lokasi yang akan menjadi fokus 
pendataan  

Keluaran Pelaksanaan Sosialisasi: 
• Pemahaman stakeholder terhadap RP4D dan proses 
penyusunannya 
• Kesediaan stakeholder untuk mendukung 
pelaksanaan kegiatan penyusunan RP4D sesuai 
dengan kapasitasnya 

Keluaran Pelaksanaan Workshop 
• Isu-isu terkait pembangunan sektor perumahan dan 
permukiman  
• Lokasi-lokasi permukiman bermasalah yang perlu 
menjadi fokus studi dan inventarisasi data 
• Ketersediaan data dan informasi sekunder di 
lingkungan instansi Pemda yang dapat digunakan 
dalam penyusunan RP4D 
• Kesediaan dukungan instansi dalam proses 
inventarisasi data perumahan dan permukiman 
daerah 
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Gambar 1.1. Diagram Keterkaitan antara Langkah dalam Tahap Persiapan, 

 dengan Langkah Lainnya dalam Tahap Penyusunan RP4D 
Langkah – 1  

KOORDINASI TIM PEKERJAAN 

Langkah - 2
PENAJAMAN DAN PENYEPAKATAN 

RENCANA KERJA 

Langkah - 3
SOSIALISASI PEKERJAAN DAN 

WORKSHOP IDENTIFIKASI 
PERMASALAHAN PERKIM DAERAH 

Langkah - 4
PERSIAPAN & PELAKSANAAN 

SURVEY

Langkah -5
PENYUSUNAN PROFIL KEBIJAKAN 

& PROGRAM PEMBANGUNAN & 
PENGEMBANGAN PERKIM 

Langkah -6
PENYUSUNAN PROFIL KONDISI 

SOSIAL-EKONOMI BUDAYA 
DAERAH

Langkah - 7
PENYUSUNAN PROFIL 

PERUMAHAN & PERMUKIMAN

Langkah -9
ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN 

TATA RUANG THD 
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 

Langkah -10
ANALISIS DAYA DUKUNG & DAYA 

TAMPUNG WILAYAH  

Langkah -11
PROYEKSI  KEBUTUHAN 

PEMBANGUNAN & 
PENGEMBANGAN PERKIM 

Langkah -12
PERUMUSAN PERSOALAN & 

TANTANGAN PENGEMBANGAN & 
PEMBANGUNAN PERKIM 

Langkah -13
WORKSHOP TANTANGAN & 

KEBUTUHAN PEMBANGUNAN & 
PENGEMBANGAN PERKIM 

Langkah -14
PERUMUSAN DASAR-DASAR 

PENETAPAN RENCANA

Langkah -15
PERUMUSAN KEBIJAKAN PERKIM  

PROPINSI

Langkah -16
PERUMUSAN STRATEGI 

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN & 
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Langkah -8
PENYUSUNAN PROFIL 

KELEMBAGAAN & PEMBIAYAAN 
PERKIM KOTA/ KABUPATEN

Langkah -17
RUMUSAN VISI & MISI 

PEMBANGUNAN & 
PENGEMBANGAN PERKIM DAERAH

Langkah -18
PERUMUSAN  RENCANA 

PEMBANGUNAN & 
PENGEMBANGAN PERKIM 

Langkah -20
PERUMUSAN  INDIKASI PROGRAM 

Langkah -19
PERUMUSAN  RENCANA 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
PERKIM 

Langkah -21
WORKSHOP  

 


