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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) 

merupakan sebuah skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan 

permukiman yang terkoordinasi dan terpadu baik secara lintas sektoral maupun wilayah 

administratif. Dengan demikian, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP) harus senantiasa selaras dengan rencana pembangunan daerah, 

baik jangka panjang maupun menengah; rencana keruangan daerah maupun rencana 

pembangunan sektoral lainnya, serta bersinergi dengan kebijakan-kebijakan terkait mulai dari 

tingkat pusat hingga daerah. Merujuk hal tersebut, maka RP3KP dituntut agar mampu menjadi 

sebuah acuan operasional dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman di daerah.  

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (PKP) pada Pasal 15, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyusun 

rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) pada 

tingkat kabupaten/kota, salah satunya melalui tugas penyusunan RP3KP. Kota Bontang yang 

terdiri dari tiga kecamatan, menghadapi permasalahan perumahan permukiman yang berbeda-

beda sesuai dengan karakteristik masing-masing kecamatan. Oleh karenanya, RP3KP yang 

disusun oleh Pemerintah Kota Bontang harus mampu memayungi kebutuhan daerah di bawahnya 

secara terpadu, terintegrasi dan kolaboratif.   

Pembangunan Kota Bontang hingga tahun 2025 harus diselaraskan dengan visi pembangunan 

daerah jangka panjang (RPJP), yaitu menjadi kota maritim yang berkebudayaan industri dan 

berwawasan lingkungan. Visi tersebut disesuaikan juga dengan fungsi kedudukan  Kota Bontang 

sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah tersebut, 

secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perkembangan sektor perumahan di Kota 

Bontang. Perkembangan sektor perumahan sudah pasti akan terpengaruh dan senantiasa 

menyesuaikan dengan arah pembangunan yang diberlakukan. Pertumbuhan sektor perumahan 

akan cenderung sporadis dan tidak tertata, jika tidak ada pedoman aturan khusus yang mengatur 



  

Naskah Akademik  
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Kota Bontang 

 

   | 2 

dan mengarahkan pembangunan dan pengembangan di sektor tersebut. Oleh karena itu, 

dokumen perencanaan khusus di sektor perumahan (RP3KP), mutlak diperlukan oleh Kota 

Bontang mengingat semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan wilayahnya. 

Pemerintah Kota Bontang adalah bagian dari Pemerintah yang memiliki tugas, kewenangan, dan  

tanggung jawab pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya. Dengan demikian 

keselarasan kebijakan dan tindakan merupakan suatu keharusan yang mencerminkan kesatuan 

visi, misi dan tindakan dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

sebagai hukum dasar tertinggi dan pandangan hidup negara dan masyarakat Indonesia.  

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka sebagaimana diamanatkan 

oleh UUD 1945 pasal 28 C yaitu “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya…”, dan pasal 28 H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan.” Dengan demikian setiap orang memiliki hak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat. Oleh 

karenanya, rumah sebagai wadah tempat tinggal perorangan ataupun dalam entitas sosial baik 

dalam bentuk keluarga atau lainya merupakan hak setiap orang. Hak perumahan secara nasional 

didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk mendapatkan akses menghuni rumah yang layak 

dalam suatu komunitas  yang aman dan bermartabat secara berkelanjutan. Lebih jauh kelayakan 

didefinisikan sebagai kelengkapan rumah dengan jaminan keamanan dan hukum, jaminan 

perolehan prasarana, sarana, dan utilitas dasar, akses pada pembiayaan dan atau hal lain untuk 

memenuhi martabat sebagai manusia.  

Kesepakatan universal telah mengelompokkan rumah sebagai bagian dari hak dasar bersama 

dengan layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, termasuk kebutuhan 

dasar pangan, sandang, perumahan, layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sosial 

lainnya terutama ketika mengalami pemutusan hubungan kerja, sakit, cacat, menjanda, masa tua 

dan atau kondisi ketidakberdayaan diluar kendali dirinya. Deklarasi hak dasar ini telah diratifikasi 

oleh 108 negara termasuk Indonesia, dan membawa konsekuensi kepada negara-negara tersebut 

untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka merealisasikan hak tersebut. 

Deklarasi ini selanjutnya  diperkuat oleh deklarasi PBB tentang pembangunan dan kemajuan 
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sosial tahun 1969, deklarasi permukiman Vancover tahun 1976 dan deklarasi PBB di Istambul 

tahun 1996. 

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menangani sektor perumahan dan kawasan 

permukiman sebagai salah satu prioritas pembangunan. Penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman di Kota Bontang diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong 

terwujudnya kondisi disetiap keluarga yang mampu bertanggungjawab di dalam memenuhi 

kebutuhan perumahannya yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan permukiman yang 

sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.  

Perbaikan mutu perumahan di Kota Bontang diwujudkan melalui kebijakan Rencana 

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ditunjukkan 

untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat Kota Bontang. Secara filosofis, RP3KP Kota 

Bontang merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan UUD 

1945. Di dalam sila ke lima Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas 

dinyatakan bahwa “keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia‖ menjadi dasar  salah satu 

filosofis bangsa, karena setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan 

sosial yang sebaik-baiknya terutama keadilan dalam mencukupi kebutuhan dasar, salah satunya 

adalah kebutuhan papan/ rumah.  

Untuk memenuhi tanggung jawab dan wewenang dalam menangani sektor perumahan dan 

kawasan permukiman, Pemerintah Kota Bontang membutuhkan Rancangan Peraturan Daerah 

terkait rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kota 

Bontang yang selaras dengan visi dan misi pembangunan tingkat kota, provinsi, dan nasional. 

 

1.3 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik 

Berdasarkan perspektif landasan filosofis, sosiologis, yuridis, teori organisasi dan manajemen, 

naskah akademik yang ada bertujuan dalam melakukan pengkajian sebagai berikut : 

1. Untuk mewujudkan rencana penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan 

dan permukiman di daerah dengan memperhatikan kerangka penataan ruang wilayah skala 

provinsi dan kabupaten/kota serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terorganisir 

dengan baik, tertib dan terencana struktur ruangnya.   

2. Mensikronkan data terbaru Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kota Bontang  

3. Mencerminkan secara jelas kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan  permukiman 

di daerah secara aspiratif dan akomodatif pada skala kabupaten/kota.    
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4. Melakukan kajian secara filosofis, sosiologis dan yuridis Rencana Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bontang.   

5. Dari perspektif landasan yuridis, memastikan penyusunan RP3KP Kota Bontang telah sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain :  

a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman  

c. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  

d. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara 

Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  

e. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan PKP 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

 

1.4 Pendekatan 

Penyusunan naskah akademik menggunakan beberapa pendekatan, antara lain: 

1.4.1 Pendekatan Normatif 

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang komprehensif dan mengacu pada 

norma (peraturan, strategi, dokumen perencanaan, dan lain sebagainya) yang terkait dengan 

ketentuan peraturan dan perundangan terkait dengan substansi. Mekanisme yang digunakan 

dalam pendekatan normatif adalah: 

1. Perumusan masalah 

Perumusan masalah adalah proses review dan analisis normatif akan kebijakan, 

peraturan, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan mengenai kondisi-kondisi yang 

menimbulkan masalah sehingga menghasilkan informasi yang memadai. 

2. Prediksi  

Prediksi akan menghasilkan informasi mengenai konsekuensi dari penerapan alternatif 

kebijakan di masa mendatang, termasuk apabila tidak dilakukan apapun. 

3. Rekomendasi 

Rekomendasi atau preskripsi menyediakan informasi mengenai kegunaan relatif atau 

nilai dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah 

4. Pemantauan 
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Pemantauan atau deskripsi menyediakan informasi mengenai konsekuensi saat ini dan 

masa lalu dari penerapan alternatif kebijakan 

5. Evaluasi 

Evaluasi menghasilkan informasi tentang nilai atau kegunaan dari konsekuensi 

pemecahan masalah 

Kelima tahapan tersebut membentuk suatu rangkaian atau siklus yang berulang dan dilihat 

sebagai bagian dari siklus yang ada.  

 

Gambar 1.1. Diagram pendekatan normatif 

Sumber: Rustandi, 2015 

 

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan dan kebijakan yang berkaitan 

dengan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Bontang, antara lain 

RTRW dan RDTR Kota Bontang, serta kebijakan dan peraturan lainnya. 

 

1.4.2  Pendekatan Partisipatif 

Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang 

terkait dengan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perencanaan. 

Pendekatan partisipatif dilakukan dengan maksud agar hasil kegiatan nantinya dapat 

dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait perumahan dan kawasan 
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permukiman di Kota Bontang. Mekanisme yang digunakan dalam pendekatan partisipatif 

antara lain: 

1. Persiapan sosial 

2. Survei (permasalahan umum, potensi, dan kendala) 

3. Kesepakatan prioritas permasalahan yang akan ditangani 

4. Kesepakatan penggalangan dan alokasi sumber daya 

5. Kesepakatan rencana 

6. Proses implementasi 

7. Pemanfaatan hasil pembangunan 

8. Evaluasi  

 

Gambar 1.2. Mekanisme Umum Pendekatan Partisipatif 

Sumber: Rustandi, 2015 

 

Dalam melakukan pendekatan partisipatif, dilakukan pertemuan atau diskusi, misalnya dalam 

bentuk FGD, untuk memperoleh kesepakatan antar pemangku kepentingan. Diskusi dan 

pertemuan tersebut juga bertujuan untuk mendorong semua pemangku kepentingan untuk 

turut berkontribusi dan berpartisipasi dalam curah pendapat, membangun konsensus 

kelompok yang sifatnya praktis, memfasilitasi penyusunan informasi dalam mencari solusi 
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kreatif dan inovasi dalam pemecahan isu dan masalah, serta memunculkan kepekaan dan 

rasa tanggung jawab pemangku kepentingan dalam kelompok. 

Pendekatan partisipatif dapat diaplikasikan pada proses pencarian data atau survei sekunder 

dan survei primer dan diskusi untuk membahas identifikasi potensi, masalah, hambatan, dan 

tantangan.  

 

1.4.3  Pendekatan Teknis-Akademis 

Pendekatan teknis-akademis dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademis, baik untuk teknik identifikasi, analisis, 

penyusunan konsep, dan perumusan strategi. Lingkup pelaksanaan pendekatan ini antara 

lain dengan: 

1. Koordinasi, diskusi kegiatan dengan tim peneliti ataupun langsung dengan masyarakat 

yang berada di sekitar wilayah perencanaan 

2. Analisis kedudukan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Rencana Tata Ruang 

3. Penyusunan konsepsi Naskah Akademik RP3KP Kota Bontang 

4. Penyusunan Tahapan Pelaksanaan Program Pembangunan (Indikasi Program)  

 

1.4.4  Pendekatan Eksploratif 

Pendekatan eksploratif merupakan pendekatan di mana pencarian dilakukan terus-menerus 

dan digunakan dalam proses pengumpulan data dan informasi maupun dalam proses 

analisa dan evaluasi guna merumuskan konsep strategi. 

1. Eksplorasi dalam proses pengumpulan data dan informasi: sifat pendekatan ekspolratif 

yang menerus akan memungkinkan terjadinya pembaharuan data dan informasi 

berdasarkan hasil temuan terakhir. Pendekatan eksploratif juga memungkinkan 

pengumpulan data dengan sumber informasi yang luas, baik itu dari pendapat ahli, 

pemangku kepentingan, studi literatur, dan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan 

eksploratif, mungkin ditemukan informasi yang tidak diduga sebelumnya karena 

pendekatan ini dapat bersifat situasional.  

2. Eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi: dilakukan guna mengelaborasi pokok 

permasalahan serta konsep-konsep penanganan dan pengembangan perumahan dan 

kawasan permukiman yang ada berikut dukungan regulasi dan kebijakannya. Dalam 

melakukan pendekatan eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi, perlu dikaitkan 
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antara konsep-konsep teoritis dengan kondisi dan karakteristik permasalahan. Hasil 

pendekatan eksplorasi adalah penilaian kesesuaian pola penanganan terhadap 

permasalahan dan kebutuhan akan kebijakan yang sesuai. 

 

1.4.5  Pendekatan Studi Dokumenter dalam Identifikasi dan Kajian Materi Kegiatan 

Pendekatan studi dokumenter dilakukan karena diperlukan model pendekatan yang dapat 

menginventarisasi dan mengeksplorasi berbagai dokumen terkait dengan materi kegiatan. 

Studi dokumenter memiliki ciri pendekatan yang mengandalkan dokumen dan data-data 

sekunder seperti: 

 Peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan yang terkait 

 Laporan strategi dan model penanganan perumahan dan kawasan permukiman pada 

wilayah lain (best practice) 

 Teori maupun konsep-konsep penanganan perumahan dan kawasan permukiman 

 

1.4.6  Pendekatan Incremental-Strategis 

Suatu produk strategi pengembangan yang “baik” harus operasional, oleh karenanya 

maksud dan tujuan perencanaan yang ditetapkan harus realistis, demikian pula dengan 

langkah-langkah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. 

Dalam melakukan pendekatan yang realistis, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara 

lain: 

1. Mengenali secara nyata potensi dan masalah-masalah yang ada 

2. Mengenali secara nyata kendala yang dihadapi 

3. Memahami tujuan kegiatan 

4. Mengenali pihak-pihak yang berperan 

5. Mengenali sistem atau aturan main yang berlaku 

Karakteristik pendekatan ini antara lain: 

 Berorientasi pada persoalan-persoalan nyata 

 Bersifat jangka pendek dan menengah 

 Terkonsentrasi pada beberapa hal, namun tetap bersifat strategi 

 Mempertimbangkan eksternalitas 

 Langkah-langkah penyelesaian tidak bersifat final 
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Metode SWOT merupakan salah satu contoh penjabaran dari pendekatan yang bersifat 

incremental-strategis. 

 

1.4.7  Pendekatan Strategis-Proaktif 

Pendekatan ini menekankan pada proses pengenalan dan penyelesaian masalah yang 

kemudian dijabarkan pada program-program pembangunan dan alokasi pembiayaan 

pembangunan. Selain itu, dalam pendekatan ini, perkiraan kondisi di masa depan tidak 

hanya didasarkan pada perhitungan-perhitungan proyeksi tertentu, sehingga terdapat 

kemungkinan-kemungkinan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru, dan faktor-

faktor ketidakpastian. Rencana yang lebih bersifat jangka pendek dan menengah, dengan 

memberikan satu acuan arah-arah pembangunan kawasan serta merupakan rencana yang 

berorientasi pada pelaksanaan atau action. 

 

1.4.8  Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan 

Pendekatan pembangunan berkelanjutan memandang bahwa pembangunan bukan kegiatan 

yang sesaat namun merupakan sesuatu yang berlangsung secara kontinyu, terus-menerus, 

dan tidak pernah berhenti. Pendekatan pembangunan berkelanjutan menekankan pada 

keseimbangan ekosistem, antara ekosistem buatan dengan ekosistem alamiah. Dalam 

pendekatan berkelanjutan, selain memperhatikan aspek ekologi atau lingkungan, perlu 

diperhatikan pula aspek ekonomi dan sosial sehingga pembangunan yang dilaksanakan 

menghasilkan kondisi yang harmonis. Agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan, ketiga 

pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar ekonomi, sosial, dan kelingkungan harus 

seimbang. 
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Gambar 1.3. Tiga Aspek Pembangunan Berkelanjutan 

Sumber: http://hlmssustainability.com, 2016 

 

1.5 Dasar Hukum 

Dasar hukum kegiatan Pembuatan Naskah Akademik RP3KP Kota Bontang adalah sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

5. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentangPerumahan dan KawasanPermukiman; 

6. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

7. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 

8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daeah 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 

12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ 

Kota; 
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13. Rancangan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan PKP 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036; 

18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Bontang Tahun 2012 – 2032; 

19. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang 

Dan Peraturan Zonasi Tahun 2016-2036; 

20. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025; dan 

21. Peraturan Daerah Kota Bontang  Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016 – 2021. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

2.1. Kajian Teoretis 

2.1.1. Pemahaman Terhadap Naskah Akademik 

Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil 

penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-

Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat 

(UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dalam 

Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) No. G.159. PR. 09. 10 Tahun 

1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-

undangan, Naskah  Akademik adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi 

Perundang-undangan bidang tertentu yang telah di tinjau secara sistemik, holistis dan 

futuristik. Naskah Akademik secara teoritik mengkaji dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar 

politis suatu masalah yang akan diatur sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat. 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan 

rancangan undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan 

Presiden, Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin 

diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan substansi rancangan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Naskah Akademik mengatur materi pembentukan Undang-undang, Rencana Undang-undang 

dan keterkaitannya dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi tersebut memuat 

keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-undang yang meliputi latar belakang dan 

tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan jangkauan dan arah pengaturan. 

Tentunya materi ini sudah melalui pengkajian dan penyelarasan. Rancangan Undang-

Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik. 



  

Naskah Akademik  
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Kota Bontang 

 

   | 13 

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), sebagai suatu kajian yang bersifat akademik, tentu Naskah  

Akademik sesuai dengan prinsip-prinsip pengetahuan yakni: rasional, kritis, objektif, dan 

impersonal. Sehingga pertimbangan yang melatarbelakanginya tentulah berisi ide-ide 

normatif yang mengandung kebenaran ilmiah dan diharapkan terbebas dari kepentingan-

kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok, kepentingan politik golongan, kepentingan 

politik kepartaian, dan sebagainya.  

Fungsi Naskah Akademis adalah untuk : (1) Bahan awal yang memuat gagasan tentang 

urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Perundang-

undangan, (2) Bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa 

penyusunan RUU/RPP kepada Presiden, dan (3) bahan dasar bagi penyusunan rancangan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 

2.1.2. Pemahaman Terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2011, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai 

bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak 

huni. Kawasan memiliki pengertian sebuah tempat yang mempunyai ciri serta mempunyai 

kekhususan untuk menampung kegiatan manusia berdasarkan kebutuhannya, sedangkan 

permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan 

perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang 

kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sehingga secara 

keseluruhan kawasan permukiman memiliki pengertian sebagai bagian dari lingkungan hidup 

di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan, yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan 

yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan Kawasan Permukiman 

adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, 

penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan 

peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan 

tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 

Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. 
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Lingkungan hunian yang dimaksud tentunya diupayakan untuk memenuhi standar kelayakan 

dengan karakteristik perumahan yang sehat, aman, nyaman, dan teratur.  

Suatu kawasan permukiman dapat menciptakan suatu lingkungan hidup baru yang di 

dalamnya mendapat rasa kebersamaan, hubungan antara individu yang erat, tanggung jawab 

dan kesamaan tujuan. Sebuah kawasan permukiman merupakan tempat di mana tiap 

individu yang ada saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain serta memiliki rasa 

kepemilikan atas lingkungan tempat tinggalnya (Charles Abrams, 1964). Untuk melakukan 

interaksi tersebut perlu ditunjang dengan adanya kondisi perumahan yang baik, salah 

satunya dengan pembangunan perumahan layak huni yang mudah untuk diakses masyarakat 

luas. 

Tujuan pokok dilakukannya pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah : 

a. Penyelenggaraan rumah dan perumahan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai 

salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat 

b. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah 

daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk 

menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang 

sehat, aman, serasi, dan teratur. 

c. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang 

berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan 

berkelanjutan sesuai rencana tata ruang, 

d. Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk 

memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang 

sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. 

 

2.1.3. Pemahaman Terhadap Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Perumahan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Dalam UU Nomor 1 Tahun 

2011 dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau 

menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, 

dan teratur. Namun seiring dengan haknya tersebut, UU juga mengatur kewajiban dan 



  

Naskah Akademik  
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Kota Bontang 

 

   | 15 

tanggung jawab setiap warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan 

dan permukiman.  

Kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk:  

a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman;  

b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang 

proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai 

dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;   

c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan 

perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan 

perkotaan maupun kawasan perdesaan;   

d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan 

kawasan permukiman;   

e. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan   

f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang 

sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Arah 

pembangunan jangka panjang terkait sektor perumahan dalam mewujudkan visi dan misi 

pembangunan nasional adalah: 

1) Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan 

terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana 

permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, 

mandiri dan efisien. 

2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukung 

yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat 

dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta memeratakan penyebaran 

pembangunan. 

3) Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang 

memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. 

Sedangkan kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk: 
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a. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang 

sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum secara 

berkelanjutan serta mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian 

Indonesia; 

b. Ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan 

kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan 

perdesaan; 

c. Mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata 

guna tanah yang berdaya guna dan hasil guna; 

d. Memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan Negara; 

e. Mendorong iklim investasi asing. 

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan 

pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan 

dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, 

penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan serta 

pembangunan kembali terhadap permukiman kumuh.  

Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi 

sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan 

rencana tata ruang. Penyelenggaraan kawasan permukiman tersebut bertujuan untuk 

memenuhi hak warga Negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, 

aman, serasi dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan 

sesuai arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. 

 

2.1.4. Pemahaman Terhadap Kawasan Pesisir dan Tepian Air 

A. Kajian Kawasan Pesisir Laut 

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang 

dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya 

dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi 

sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Wilayah pesisir memiliki keragaman 

potensi sumber daya alam yang tinggi, dan penting bagi pengembangan sosial, 

ekonomi, budaya, dan lingkungan.  
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Wilayah pesisir dalam UU No. 27 Tahun 2007 didefinisikan sebagai daerah peralihan 

antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 

Sedangkan konservasi wilayah pesisir dijelaskan sebagai upaya perlindungan, 

pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya 

untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir 

dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 

keanekaragamannya. 

Kawasan pesisir laut diidentifikasi melalui sempadan pantai, hal ini diatur dalam 

Peraturan Presiden No 50 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Sempadan 

pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan 

bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke 

arah darat. Penghitungan batas sempadan pantai salah satunya ditentukan berdasarkan 

tingkat risiko bencana, yaitu bencana gempa, tsunami, erosi/abrasi, badai, dan banjir 

dari laut. 

 

Gambar 2.1. Sempadan Daerah Pantai 

Sumber: Kementerian ATR, 2018 

 

B. Kajian Kawasan Tepian Sungai 

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

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

kanan dan kiri oleh garis sempadan. Garis sempadan ini mengidentifikasikan kawasan 

pesisir sungai yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
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Rakyat No 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis 

Sempadan Danau. Penetapan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar 

kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada 

pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, termasuk membatasi 

pembangunan perumahan di kawasan sempadan.  

Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis 

sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis 

sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Tanggul merupakan 

bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah. Apabila di dalam sempadan 

sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai 

dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang 

penyalur banjir. 

Berdasarkan kondisi geografis, sungai di Kota Bontang pada umumnya berukuran kecil, 

tidak bertanggul, dan berlokasi di dalam kawasan perkotaan. Menurut PermenPUPR No 

28 tahun 2015 tersebut, garis sempadan bagi sungai tidak bertanggul di dalam kawasan 

perkotaan ditentukan dengan kriteria: 

a. Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai 

sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 

3 (tiga) meter;  

b. Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai 

sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai 

dengan 20 (dua puluh) meter; dan  

c. Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai 

sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) 

meter. 

Sementara aturan sempadan bagi sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan 

ditentukan paling sedikit berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur 

sungai. 
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Gambar 2.2. Sempadan Sungai 

Sumber: Kementerian ATR, 2018 

 

Penetapan garis sempadan sungai mempertimbangkan karakteristik geomorfologi 

sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses 

bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi 

dan pemeliharaan sungai. Apabila terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka 

bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan 

untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai, kecuali bagi bangunan untuk fasilitas 

kepentingan tertentu, yang meliputi: 

a. Bangunan prasarana sumber daya air;  

b. Fasilitas jembatan dan dermaga;  

c. Jalur pipa gas dan air minum;   
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d. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan  

e. Bangunan ketenagalistrikan. 

Apabila di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali 

banjir, diberlakukan larangan kegiatan menanam tanaman selain rumput, mendirikan 

bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul, dengan tujuan untuk perlindungan badan 

tanggul. 

 

C. Kajian Kawasan Tepian Danau 

Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh 

melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Sempadan danau adalah luasan 

lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi 

sebagai kawasan pelindung danau. Garis sempadan danau diatur dalam Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 28 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. 

Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima 

puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Muka air tertinggi yang 

pernah terjadi ini menjadi batas badan danau, sebagai ruang yang berfungsi sebagai 

wadah air. 

 

Gambar 2.3. Sempadan Danau 

Sumber: Kementerian ATR, 2018 

Penetapan garis sempadan danau dilakukan berdasarkan pola pengelolaan sumber 

daya air dan harus mempertimbangkan karakteristik danau, kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat, dan kegiatan operasi dan pemeliharaan danau. Dalam hal 

terdapat pulau di tengah danau, seluruh luasan pulau merupakan daerah tangkapan air 

danau dengan sempadan danau di dalamnya. Seperti pada sempadan sungai, 
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bangunan di dalam area sempadan harus ditertibkan secara bertahap, kecuali bagi 

bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi: 

a. Prasarana sumber daya air;  

b. Jalan akses, jembatan, dan dermaga;  

c. Jalur pipa gas dan air minum;   

d. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;  

e. Prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;   

f. Prasarana dan sarana sanitasi; dan  

g. Bangunan ketenagalistrikan. 

Pada sempadan danau, dilakukan pembatasan pemanfaatan kegiatan mengubah letak 

tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak, dan mengubah aliran air masuk 

atau ke luar danau. 

  

2.1.5. Kajian Permukiman Kumuh 

Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi 

sebagai tempat hunian, sementara permukiman kumuh didefinisikan sebagai 

permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat 

kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana 

yang tidak memenuhi syarat. Perumahan dan permukiman kumuh terbagi berdasarkan 

tipologinya, yaitu: 

a. Perumahan dan permukiman kumuh di atas air 

b. Perumahan dan permukiman kumuh di tepi air 

c. Perumahan dan permukiman kumuh di dataran rendah 

d. Perumahan dan permukiman kumuh di perbukitan 

e. Perumahan dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana 

Perumahan dan permukiman kumuh juga terbagi berdasarkan tingkat kekumuhannya, 

yaitu kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh tinggi. Ketiga jenis ini dinilai dari skor 

yang berdasar pada 7 aspek dan kriteria kekumuhan, yang meliputi kondisi bangunan 

gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air 

limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Penentuan tingkat 

kekumuhan dilakukan melalui penghitungan skor, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tidak kumuh : >19 
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b. Kumuh ringan : 19-44 

c. Kumuh sedang : 45-70 

d. Kumuh berat : 71-95 

 

Tabel 2.1 Aspek dan Kriteria Kekumuhan 

No Aspek Kriteria 

1 Kondisi bangunan 

gedung 

a Ketidakteraturan bangunan 

b Tingkat kepadatan bangunan 

c Kualitas bangunan yang tidak memenuhi 

syarat 

2 Kondisi jalan 

lingkungan 

a Cakupan pelayanan jalan lingkungan 

b Kualitas permukaan jalan lingkungan 

3 Kondisi 

penyediaan air 

minum 

a Ketersediaan akses aman air minum 

(kualitas) 

b Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 

(kuantitas) 

4 Kondisi drainase 

lingkungan 

a Ketidakmampuan mengalirkan limpasan 

air (genangan) 

b Ketidaktersediaan drainase 

c Ketidakterhubungan dengan sistem 

drainase perkotaan 

d Tidak terpeliharanya drainase 

e Kualitas konstruksi drainase 

5 Kondisi 

pengelolaan air 

limbah 

a Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai 

standar teknis 

b Prasarana dan sarana pengolahan air 

limbah tidak sesuai dengan persyaratan 

teknis 

6 Kondisi 

pengelolaan 

persampahan 

a Prasarana dan sarana persampahan tidak 

sesuai dengan persyaratan teknis 

b Sistem pengelolaan persampahan yang 
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No Aspek Kriteria 

tidak sesuai standar teknis 

c Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana 

pengelolaan persampahan 

7 Kondisi proteksi 

kebakaran 

a Ketidaktersediaan prasarana proteksi 

kebakaran 

b Ketidaktersediaan sarana proteksi 

kebakaran 

Sumber: Kementerian PUPR, 2016 

 

Bentuk penanganan terhadap perumahan dan permukiman kumuh dapat dilakukan 

dalam dua jenis, yaitu pencegahan yang bersifat preventif, dan peningkatan kualitas 

yang bersifat kuratif. Kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas merupakan 

upaya-upaya dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.  

Menurut Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, pencegahan merupakan upaya untuk 

mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh 

baru, yang dilaksanakan melalui dua cara, yaitu: 

a. Pengawasan dan pengendalian 

b. Pemberdayaan masyarakat. 

Upaya pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, 

standar teknis, dan kelayakan fungsi. Kesesuaian terhadap perizinan dilakukan terhadap 

pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kesesuaian terhadap kelayakan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis. Sementara itu, kesesuaian terhadap standar teknis 

dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis, yang meliputi: 

a. Bangunan gedung; 

b. Jalan lingkungan; 

c. Penyediaan air minum; 

d. Drainase lingkungan; 

e. Pengelolaan air limbah; 

f. Pengelolaan persampahan; dan 
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g. Proteksi kebakaran 

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Pendampingan dilakukan 

dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan, dan bantuan teknis, sementara pelayanan 

informasi dilakukan dalam bentuk pemberian informasi terkait rencana tata ruang, 

penataan bangunan dan lingkungan, perizinan, dan standar teknis dalam bidang 

perumahan dan kawasan permukiman. 

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan 

upaya untuk menangani perumahan dan permukiman kumuh yang sudah terbentuk. 

Didahului dengan proses pendataan, penetapan lokasi, dan penilaian kondisi kumuh, 

kegiatan penanganan/peningkatan kualitas ditindaklanjuti dengan perencanaan 

penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Penetapan lokasi dan 

penilaian kondisi mendapatkan legalitasnya melalui Surat Keputusan yang disetujui 

oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dari sini, Pemerintah mendapatkan justifikasi untuk 

menentukan pola-pola penanganan bagi kawasan-kawasan kumuh sesuai dengan hasil 

penilaian dan tipologi perumahan dan permukiman kumuh. Pola-pola penanganan 

kumuh berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh meliputi: 

a. Pemugaran, apabila dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan 

status tanah legal 

b. Peremajaan, apabila dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang atau 

berat dengan status tanah legal, 

c. Permukiman kembali, apabila dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan 

ringan, sedang, atau berat dengan status tanah ilegal. 

 

2.1.6. Kajian tentang Arsitektur Vernakular Perumahan Kota Bontang 

Bontang merupakan kota yang terdiri dari para pendatang, yang bermula dari masyarakat 

nelayan Bajau yang memiliki tradisi merantau. Pada mulanya masyarakat nelayan hidup di 

perahu, sampai akhirnya mereka menetap di pesisir, kawasan yang menjadi transisi antara 

daratan dan lautan, sehingga menarik kedatangan masyarakat dari suku lainnya. Sekitar 

tahun 1930, pesisir Bontang telah diramaikan oleh pemukiman penduduk dari berbagai etnis 
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seperti Banjar, Dayak, Bugis, Jawa, dan lainnya (Anwar, dkk, 2018). Masing-masing etnis 

memberi pengaruh terhadap gaya arsitektural perumahan di pesisir, kemudian terpengaruh 

dengan kondisi lingkungan dan cerminan akulturasi budaya sehingga menciptakan gaya 

vernakular Bontang. Seperti arah hadap, layout ruangan, arah dan langgam desain 

pintu/jendela, jumlah lantai, serta ketinggian bangunan. 

Kelurahan Bontang Kuala, sebagai salah satu kawasan pesisir dan diduga sebagai titik awal 

berkembangnya peradaban di Kota Bontang, masih menyimpan adat dan kebudayaan suku 

Bugis yang teridentifikasikan melalui pola permukiman masyarakatnya. Pola permukiman 

masyarakat Bontang Kuala dipengaruhi oleh kegiatan mata pencaharian masyarakat, seperti 

adanya anjungan sebagai salah satu ruang budaya persiapan upacara melaut bagi 

masyarakat. Anjungan ini menjadi ruang aktivitas yang mendukung mata pencaharian 

masyarakat. Jalan utama juga berperan dalam mendukung kegiatan kebudayaan, yaitu 

prosesi akad pernikahan dan selamatan kelahiran (Budiman, dkk., 2010). 

 

Gambar 2.4 Penggunaan ruang pada aktivitas mata pencaharian 

Sumber: (Budiman, dkk., 2010) 
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Gambar 2.5 Ruang makro pada kegiatan perkawinan 

Sumber: (Budiman, dkk., 2010) 

Pola permukiman masyarakat Bontang Kuala juga dipengaruhi oleh faktor kekerabatan. 

Menurut tradisi yang berlaku, penentuan lokasi rumah untuk anak adalah di belakang 

maupun di samping rumah orang tuanya. Pola hunian yang ada teridentifikasi menjadi dua 

jenis, yang pertama berorientasi pada jalan utama, dan yang kedua berorientasi pada 

keramba. Apabila orang tua tersebut memiliki keramba, maka rumah anak tersebut 

dianjurkan untuk mengelilingi karamba guna menjaga dan merawatnya. 

 

Gambar 2.6 Hubungan kekerabatan lokasi rumah memanjang ke kiri 

Sumber: (Budiman, dkk., 2010) 
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Gambar 2.7 Hubungan kekerabatan lokasi rumah mengumpul mengelilingi Karamba 

Sumber: (Budiman, dkk., 2010) 

Sebagian besar rumah di Bontang Kuala merupakan rumah yang dibangun pada kurun waktu 

1943-1950. Rumah asli dibangun di atas pondasi berupa kayu ulin, dinding dari kayu meranti, 

dan atap terbuat dari sirap. Jarak antara lantai dengan laut sekitar 1-4 meter. Selain berfungsi 

sebagai mitigasi bencana, aturan ini berlaku untuk memberi jarak bagi perahu nelayan yang 

bermobilisasi melewati bagian dasar rumah. Antar rumahpun memberlakukan jarak sekitar 2-

4 meter sebagai ruang menambat perahu. Aturan-aturan seperti ini tidak tertulis, seperti 

semboyan magdanakan yang masih digunakan dalam etika membangun rumah, yang berarti 

bersaudara dan sama. Dalam mendirikan rumah pun masyarakat dilarang membangun lebih 

tinggi daripada rumah warga lain, sehingga setiap rumah mendapatkan sinar matahari yang 

cukup. 

Fisik bangunan rumah tradisional Bontang Kuala berbentuk seperti Panggung, atau dikenal 

sebagai Rumah Panggong. Adanya semboyan magdanakan yang berarti bersaudara dan 

semua sama mencerminkan ciri kehidupan sosial di kampung Nelayan Bontang Kuala 

sehingga bentuk dasar dan pengembangan bentuk rumah masyarakat nelayan Kampung 

Bontang Kuala tidak mengenal hirarki yang berkaitan erat dengan struktur sosial dalam 

masyarakat Kampung Bontang Kuala. Bentuk rumah Panggong dapat dikenali lewat bentuk 

atapnya yang terdiri dari 2 jenis, yaitu limasan dan plembang (Budiman, dkk., 2010). Rumah 
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panggong tipe limasan melambangkan perlindungan, hal ini ditunjukkan dengan bentuk atap 

yang menyerupai limas/piramida yang menutup seluruh bangunan rumah yang memilki 

makna sebagai perlindungan bagi para penghuni rumah, sedangkan rumah panggong jenis 

plembang melambangkan keseimbangan yang dilambangkan dengan tihang sempayang 

yang terdapat pada atap bagian depan (Budiman, dkk., 2010).  

  

Gambar 2.8 Rumah Panggong tipe limasan yang melambangkan perlindungan (kiri) 

dan rumah Panggong tipe plembang yang melambangkan keseimbangan (kanan) 

Sumber: (Budiman, dkk., 2010) 

 

2.1.7. Kajian tentang Sarana Prasarana Minimal Perumahan  

A. Standar Minimal Pelayanan  

Sesuai dengan PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terutama untuk 

bidang Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah 

kabupaten/ kota yang terdiri atas: 

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota, 

dan 

- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi 

program pemerintah daerah kabupaten/ kota 

 

B. Pengertian Sarana, Prasarana, dan Utilitas Perumahan 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian 

dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 
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Sementara itu, permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas 

lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta 

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan 

perdesaan. 

Berdasarkan pengertian dari perumahan dan permukiman tersebut, prasarana, dan utilitas 

menjadi komponen penting bagi penunjang kegiatan masyarakat, baik di kawasan 

permukiman perkotaan maupun kawasan permukiman perdesaan. Dalam Undang-Undang 

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan prasarana adalah 

kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk 

kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sementara itu, yang 

dimaksud dengan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk 

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan 

ekonomi. Selain itu, utilitas umum merupakan kelengkapan penunjang untuk pelayanan 

lingkungan hunian. 

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) menjadi salah satu indikator rumah 

layak huni. Dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/Kota, yang dimaksud dengan rumah layak huni adalah rumah yang 

memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan 

serta kesehatan penghuninya. Dari pengertian tersebut didapatkan bahwa yang menjadi 

kriteria rumah layak huni yaitu: 

a) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, meliputi: 

1) Struktur bawah/pondasi; 

2) Struktur tengah/kolom dan balak (beam); dan 

3) Struktur atas. 

b) Menjamin kesehatan, meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi. 

c) Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m2/orang sampai dengan 12 m2/orang. 

Selain itu, dengan adanya ketersediaan PSU yang mencukupi juga akan menciptakan 

lingkungan yang sehat dan aman. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, lingkungan 

yang sehat dan aman yang didukung PSU adalah kumpulan rumah dalam berbagai 
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bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan 

penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat. Dalam peraturan 

yang sama, untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan aman, 

terdapat kriteria ketersediaan PSU, yaitu: (a) jalan; (b) sanitasi; (c) drainase dan 

pengendalian banjir; (d) persampahan; (e) air minum; dan (f) listrik. 

 

C. Standar Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Perumahan 

Indikator dari rumah layak huni atau tidak layak huni dapat pula dilihat dari prasarana, 

sarana, dan utilitas umum atau PSU. Ada dua hal yang terpenting dalam menilai faktor 

PSU ini yaitu keterjangkauan dan kondisi dari PSU yang telah ada. PSU ini lebih 

dikhususkan pada PSU lingkungan dimana terbagi menjadi jalan, air bersih, sanitasi, 

persampahan, drainase, dan jaringan listrik. 

1) Jalan 

Jalan merupakan aset penting untuk menggerakkan aktivitas masyarakat. Selain itu, 

jalan mampu berfungsi sebagai akses dalam penyelamatan di keadaan darurat. 

Pentingnya peran jalan ini maka diperlukan perencanaan dalam pembangunan yang 

sesuai dengan ketentuan teknis sehingga memberikan pelayanan maksimal bagi 

pengguna jalan baik pengguna kendaraan maupun pejalan kaki. 

Jalan dibagi menjadi beberapa klasifikasi menurut Peraturan Menteri Negara 

Perumahan Rakyat Nomor: 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain: 

a) Jalan Akses dan Jalan Poros, dengan ketentuan : 

- Kelas jalan terbagi menjadi jalan lokal sekunder I (satu jalur), jalan lokal sekunder 

I (dua jalur), jalan lokal sekunder II, dan jalan lokal sekunder III. 

- Dapat diakses mobil pemadam kebakaran. 

- Konstruksi trotoar tidak berbahaya bagi pejalan kaki dan penyandang cacat. 

- Jembatan harus memiliki pagar pengaman. 

b) Jalan Lingkungan, dengan ketentuan : 

- Kelas jalan terbagi menjadi jalan lingkungan I dan jalan lingkungan II. 

- Akses ke semua lingkungan permukiman. 

- Kecepatan rata-rata kendaraan adalah 5 – 10 km/jam. 

- Dapat diakses mobil pemadam kebakaran. 
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- Konstruksi trotoar tidak berbahaya bagi pejalan kaki maupun penyandang cacat. 

- Jembatan harus memiliki pagar pengaman. 

c) Jalan Setapak, dengan ketentuan: 

- Akses kesemua persil rumah sesuai perencanaan. 

- Lebar jalan setapak berkisar 0,8 meter hingga 2 meter. 

 

Tabel 2.2 Ketentuan Prasarana Jalan 

Hirarki Jalan 
Perumahan 

Dimensi dari Elemen-elemen Jalan 

Perkerasan (m) 
Bahu 

Jalan (m) 
Pedestrian (m) 

Trotoar 
(m) 

Lokal Sekunder I 
3,0 – 7,0 
(mobil – motor) 

1,5 – 2,0 
(darurat 
parkir) 

1,5 
(pejalan kaki, vegetasi, 
penyandang cacat 
roda) 

0,5 

Lokal Sekunder 
II 

3,0 – 6,0 
(mobil – motor) 

1,0 – 1, 5 
(darurat 
parkir) 

1,5 
(pejalan kaki, vegetasi, 
penyandang cacat 
roda) 

0,5 

Lokal Sekunder 
III 

3,0 
(mobil – motor) 

0,5 
(darurat 
parkir) 

1,2 
(pejalan kaki, vegetasi, 
penyandang cacat 
roda) 

0,5 

Lingkungan I 
1,5 – 2,0 
(pejalan kaki, 
penjual dorong) 

0,5 - 0,5 

Lingkungan II 
1,2 
(pejalan kaki, 
penjual dorong) 

0,5 - 0,5 

Sumber: Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan 
 

2) Air bersih 

Air bersih merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia karena air bersih adalah 

sumber dari kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Indikator rumah layak huni 

dapat dilihat dari ketersediaan air bersih dengan ketentuan, antara lain : 

a) 100% penduduk terlayani. 

b) 60-220 liter/orang/hari untuk permukiman di kawasan perkotaan. 

c) 30-50 liter/orang/hari untuk lingkungan perumahan. 

d) Apabila terdapat kran umum, maka ada ketentuan tambahan yaitu: 

- 1 (satu) kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 220 jiwa; 
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-  Radius pelayanan maksimum 100 meter; 

- Kapasitas minum 30 liter/hari 

e) Memenuhi standar air minum. 

Pelayanan air bersih ditargetkan 80% sesuai dengan target MDG’s. Rumah layak 

huni memiliki kriteria dalam kebutuhan air bersih, jaringan air bersih, kran umum, 

serta penyediaan hidran kebakaran yang sesuai dengan ketentuan. Kriteria 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

i. Penyediaan kebutuhan air bersih 

- Lingkungan perumahan mendapatkan pelayanan aliran air bersih baik dari 

perusahaan air minum maupun sumber lain. 

- Apabila memang perumahan tersebut telah mendapatkan pelayanan sistem 

penyediaan air bersih kota atau sistem penyediaan air bersih lingkungan, maka 

tiap rumah berhak mendapatkan sambungan rumah atau sambungan halaman. 

ii. Penyediaan jaringan air bersih 

- Harus tersedia jaringan kota atau lingkungan sampai dengan sambungan 

rumah. 

- Pipa yang ditanam dalam tanah menggunakan pipa PVC, GIP, atau fiber glass. 

- Pipa yang dipasang di atas tanah tanpa perlindungan menggunakan GIP. 

iii. Penyediaan kran umum 

- Satu kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 250 jiwa. 

- Radius pelayanan maksimum 100 meter. 

- Kapasitas minimum untuk kran umum adalah 30 liter/orang/hari. 

- Ukuran dan konstruksi kran umum sesuai dengan SNI 03-2399-1991 tentang 

Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum. 

iv. Penyediaan hidran kebakaran 

- Untuk daerah komersial jarak antara kran hidran kebakaran maksimum 100 

meter. 

- Untuk daerah perumahan jarak antara kran hidran kebakaran maksimum 200 

meter. 

- Jarak dengan tepi jalan minimum 3,00 meter. 

- Apabila tidak dimungkinkan membuat kran diharuskan membuat sumur-sumur 

kebakaran. 



  

Naskah Akademik  
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Kota Bontang 

 

   | 33 

- Perencanaan hidran kebakaran mengacu pada SNI 03-1745-1989 tentang Tata 

Cara Pemasangan Sistem Hidran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada 

Bangunan Rumah dan Gedung. 

 

3) Sanitasi 

Sanitasi merupakan prasarana yang penting berkaitan dengan kebersihan lingkungan 

dan kesehatan masyarakat. Jenis elemen prasarana sanitasi ini dalam lingkungan 

perumahan penduduk antara lain: septik tank, sumur resapan dan jaringan pemipaan air 

limbah. Di beberapa daerah yang luas areanya tidak memungkinkan untuk pemasangan 

sanitasi pribadi maka dilakukan sistem komunal dengan dilengkapi sistem pembuangan 

air limbah lingkungan atau dapat disambung dengan sistem pembuangan sanitasi kota 

atau dengan cara pengolahan lain. Demikian pula dengan bidang yang digunakan untuk 

area resapan. 

Ketentuan sanitasi dalam lingkungan perumahan yaitu:  

a) Limbah cair yang berasal dari rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak 

menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah. 

b) Pengosongan lumpur tinja 2 (dua) tahun sekali. 

Cakupan layanan prasarana sanitasi berdasarkan target yang musti dicapai sesuai 

MDG’s adalah sebesar 90%. 

 

4) Persampahan 

Standar rumah layak huni berdasarkan indikator persampahannya adalah bersih dari 

adanya persampahan serta mendapatkan layanan di bidang persampahan yang dikelola 

oleh instansi pemerintah daerah setempat. Idealnya rumah yang layak huni memiliki 

ketentuan dalam bidang persampahan, antara lain: 

a. 100% produk sampah tertangani dengan pengeluaran jumlah timbunan sampah 

yaitu 0,02 m3/orang/hari. 

b. Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat 

kesehatan. 

c. Pengelolaan persampahan mandiri termasuk pembuatan composer komunal untuk 

kebutuhan kawasan perumahan. 
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Tabel 2.3 Kebutuhan Prasarana Persampahan 

Lingkup 
Prasarana 

Prasarana Keterangan 

Sarana Pelengkap Status Dimensi 

Rumah (5 jiwa) Tong sampah Pribadi - - 

RW (2500 jiwa) Gerobak sampah TPS 2 m2 Jarak 
bebas TPS 
dengan 
lingkungan 
hunian 
minimal 
30m 

Gerobak 
mengangkut 
3x seminggu 

Bak sampah kecil 6 m2 

Kelurahan 
(30.000 jiwa) 

Gerobak sampah TPS 2 m2 Gerobak 
mengangkut 
3x seminggu 

Bak sampah besar 12 m2 

Kecamatan 
(120.000 jiwa) 

Mobil sampah TPS/TPA 
Lokal 

- Mobil 
mengangkut 
3x seminggu 

Bak sampah besar 25 m2 

Kota (>480.000 
jiwa) 

Bak sampah akhir TPA - - 

Tempat daur ulang 
sampah 

- 

Sumber: SNI 19-2454-2002 mengenai Tata Cara Teknik Operasional Pengolahan Sampah Perkotaan 

 

5) Drainase dan pengendalian banjir 

Jaringan drainase yang seharusnya ada di dalam lingkungan perumahan antara lain 

terdiri dari: 

a. Badan penerima air 

- Sumber air di permukaan tanah (laut, sungai, dan danau); 

- Sumber air di bawah permukaan tanah (air tanah akifer). 

b. Bangunan pelengkap 

- Gorong-gorong 

- Pertemuan saluran 

- Bangunan terjunan 

- Jembatan 

- Street iniet 

- Pompa 

- Pintu air 

Drainase yang memiliki fungsi utama sebagai pengendali banjir, memiliki ketentuan: 

a. Tinggi genangan air di dalam jaringan drainase rata-rata kurang dari 30 cm. 

b. Lama genangan air yaitu kurang dari 1 (satu) jam. 
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c. Setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem drainase yang 

mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas 

dari genangan air. 

d. Sistem drainase harus dihubungkan dengan badan penerima (saluran kota, sungai, 

danau, laut, atau kolam yang mempunyai daya tampung cukup) yang dapat 

menyalurkan atau menampung air buangan sedemikian rupa sehingga maksud 

pengeringan daerah dapat terpenuhi. 

e. Prasarana drainase tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit. 

 

6) Jaringan listrik 

Ketentuan prasarana jaringan listrik yaitu: 

a. Setiap lingkungan perumahan mendapatkan aliran listrik dari PLN minimum 450 VA 

dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga. 

b. Tersedianya tiang jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan. 

c. Pengaturan tiang listrik yang diletakkan pada sisi jalur hijau dan gardu listrik 

bertenaga 200 KVA yang ditempatkan pada lahan bebas dari kegiatan umum serta 

keduanya harus menjamin keamanan penghuni. 

d. Tersedianya jaringan penerangan jalan umum di lingkungan perumahan dengan 

daya 500 lux dan tinggi 5 meter dari muka tanah. 

e. Daerah di bawah tegangan tinggi dianjurkan untuk tidak diperbolehkan sebagai 

daerah tempat tinggal karena berpotensi mengancam keselamatan penghuninya. 

 

2.1.8. Pemahaman Terhadap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP) 

A. Pengertian RP3KP 

Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) harus 

sejalan dengan pembangunan di sektor lain, supaya terjadi sinkronisasi dan harmonisasi 

dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan. Untuk mengakomodasi kepentingan 

tersebut, pemerintah daerah perlu memiliki “Grand Design” Penyelenggaraan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman yang disebut dengan Rencana Pembangunan dan Pengembangan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). 
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RP3KP merupakan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah 

administratif. Dalam konteks perencanaan, RP3KP merupakan: 

 Skenario pembangunan “Grand Design” perumahan dan kawasan permukiman di daerah 

(Provinsi, Kabupaten, dan Kota). 

 Merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan 

dan kawasan permukiman yang layak huni. 

 Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan (stakeholder) perumahan dan kawasan 

permukiman dalam menyusun dan menjabarkan kegiatannya masing-masing. 

 

RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor pembangunan 

lainnya. Penyusunannya mengacu pada Program Pembangunan Daerah dan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) daerah yang mengatur secara khusus ruang perumahan dan kawasan 

permukiman serta berbagai tindak lanjutnya. RP3KP diperlukan untuk memuat rencana sektor 

PKP yang belum terjawab dalam RTRW, antara lain: 

 Bagaimana merumuskan kebijakan dan strategi PKP? 

 Pola penanganan PKP apa yang diperlukan dan dimana lokasi penanganan/ 

pembangunannya? 

 Bagaimana mengatur alokasi ruang untuk tiap pola penanganan dan tipologi PKP? 

 Bagaimana mengatur kualitas perumahan? 

 

Sebagai suatu skenario, RP3KP berperan sebagai satu “alat” yang dapat menyatukan sistem 

perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah serta mengintegrasikan kegiatan 

antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antarsektor, antara pemerintahan, serta antara 

dunia usaha dan masyarakat di bidang PKP. RP3KP disebut sebagai suatu “alat” yang 

menyatukan sistem perencanaan pembangunan dalam bidang PKP karena penyusunan 

RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah berupa: 

a. Kebijakan dan strategi nasional di bidang PKP; 

b. Kebijakan dan strategi bidang PKP pada tingkat provinsi, terutama bagi pemerintah 

kabupaten/kota; 

c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 

d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan 
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e. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur secara khusus ruang untuk PKP 

dan berbagai tindak lanjutnya. 

 

Dokumen RP3KP berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan wajib dilakukan 

penyesuaian apabila dilakukan revisi RTRW. Tahapan penyusunan RP3KP diatur dalam 

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 

RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pedoman penyusunan RP3KP tersebut 

dimaksudkan untuk mewujudkan penyusunan RP3KP secara terkoordinasi dan terpadu lintas 

sektoral pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Peraturan yang mendasari 

diwajibkannya pemerintah daerah dalam menyusun RP3KP sebagai salah satu upaya 

pembangunan di bidang PKP, antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

pasal 14 huruf f dan pasal 15 huruf c yang mengamanatkan tugas pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk menyusun RP3KP; 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

mengamanatkan bahwa perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 

penjelasan pasal 97 ayat 1 huruf f tentang rencana sektor; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam 

pasal 8 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang urusan wajib pemerintah daerah; 

e. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota). 

 

Dokumen RP3KP memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi para 

pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta masyarakat. 

Berikut merupakan beberapa manfaat dari RP3KP, yaitu: 

 Pemangku kepentingan (stakeholder) daerah memperoleh gambaran prospek 

perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayahnya. 
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 Terdapat acuan yang jelas bagi upaya dan prioritas penanganan masalah perumahan dan 

kawasan permukiman di daerah. 

 Tersedianya suatu landasan strategi penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan dan 

kawasan permukiman di daerah yang sesuai dengan kebutuhan terkini, prioritas, maupun 

antisipasi perkembangan wilayah secara lintas sektoral maupun lintas wilayah. 

 Tersedianya kebijakan penanganan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat 

miskin dan berpenghasilan rendah (MBR) yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan 

yang ada maupun potensi perkembangan kebutuhan di tahun-tahun mendatang sebagai 

bentuk antisipasi permasalahan. 

 Diperolehnya suatu arahan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman yang selanjutnya dapat menjadi acuan dasar bagi penyiapan program-program 

dan kegiatan terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah, baik yang 

berasal dari pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten. 

 Diperolehnya dukungan pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan dan kawasan 

permukiman yang telah dilibatkan dalam proses sosialisasi dan identifikasi permasalahan 

perumahan dan kawasan permukiman di daerah. 

RP3KP didasari dengan pola pikir bahwa perencanaan itu merupakan tujuan, sumber daya, 

masa depan, tindakan, dan sadar sosial. Didasari dengan studi terhadap situasi eksisting yang 

terkait dengan stok perumahan, tipologi perumahan, profil tanah, pembiayaan, dan kapasitas 

organisasi, disusunlah tujuan perencanaan PKP. Dari tujuan tersebut, dilakukan analisis terkait 

dengan kecenderungan, ketersediaan, dan kebutuhan perumahan di masa depan yang akan 

menunjukkan hubungan antara penyediaan dan permintaan perumahan. Dari hasil analisis 

tersebut, akan disusun beberapa skenario pembangunan dan pengembangan PKP yang akan 

diturunkan menjadi strategi dan rencana tindak. Berikut merupakan rincian bagan alur pola pikir 

RP3KP. 
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Gambar 2.9. Pola Pikir RP3KP 

Sumber: Kementerian PUPR, 2018 

 

B. Kedudukan RP3KP terhadap Produk Tata Ruang 

RP3KP merupakan suatu “alat” yang dapat menyatukan sistem perencanaan 

pembangunan daerah dan tata ruang wilayah, serta mengintegrasikan kegiatan 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar sektor, antara pemerintahan, serta 

antara dunia usaha dan masyarakat di bidang perumahan dan kawasan permukiman 

(PKP). Penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen-dokumen kebijakan daerah. 

Kedudukan RP3KP dalam perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan 

pembangunan terlihat pada bagan berikut ini. 
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Gambar 2.10 Kedudukan RP3KP dalam Perencanaan Tata Ruang dan Sistem 

Perencanaan Pembangunan 

Sumber: Kementerian PUPR, 2018 

 

Pada bagan kedudukan RP3KP dalam perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan 

pembangunan tersebut, terlihat bahwa RP3KP merupakan turunan dari dokumen 

perencanaan penataan ruang dan harus sejalan dengan dokumen kebijakan sistem 

perencanaan pembangunan. RP3KP mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) dan juga harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah. 

RP3KP mengacu pada dokumen perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan 

pembangunan disesuaikan dengan tingkatan lingkup rencananya. Tingkatan rencana 

yang lebih rendah mengacu pada rencana dengan tingkatan diatasnya, seperti misalnya 

RP3KP Kabupaten/Kota mengacu pada RP3KP Provinsi. 

Dokumen RP3KP yang terpadu secara lintas sektoral memiliki turunan rencana sektoral 

yang lebih rinci berupa Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana 

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3). Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
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Permukiman, RKP merupakan dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi 

kebutuhan lingkungan hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan 

pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan 

jangka panjang. RKP merupakan instrumen yang wajib disusun oleh pemerintah daerah 

dalam melaksanakan pembangunan kawasan permukiman serta keterpaduan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Arahan perencanaan dalam RKP menjadi 

acuan penyusunan RP3 serta rencana induk masing-masing sektor pengembangan 

permukiman. 

Lingkup substansi RKP terdiri dari (a) kebijakan dan strategi pengembangan dan 

pembangunan kawasan permukiman; (b) rencana lingkungan hunian perkotaan dan 

perdesaan; (c) rencana keterpaduan PSU; dan (d) indikasi program pembangunan dan 

pemanfaatan kawasan permukiman. RKP ditetapkan oleh bupati/walikota, yang mana 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dokumen tersebut perlu ditinjau kembali paling sedikit 

sebanyak 1 (satu) kali. 

RP3 merupakan dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan 

penyediaan perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan 

sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada RKP. 

Dokumen RP3 ditetapkan oleh bupati/walikota. Lingkup substansi RP3 terdiri dari (a) 

kebijakan pembangunan dan pengembangan; (b) rencana kebutuhan penyediaan 

rumah; (c) rencana keterpaduan PSU; dan (d) program pembangunan dan pemanfaatan. 

Implementasi RP3 dilakukan dalam bentuk rencana pembangunan dan pengembangan, 

pembangunan baru, atau pembangunan kembali. Dokumen RP3 mengacu pada RKP 

karena pengembangan perumahan dan kemudahan penyediaan perumahan merupakan 

bagian dari rencana kawasan permukiman. Kedua dokumen rencana tersebut (RKP dan 

RP3) mengacu pada RP3KP sebagai dokumen perencanaan lintas sektoral di bidang 

perumahan dan kawasan permukiman. 

 

C. Penyusunan RP3KP Kabupaten/ Kota 

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(RP3KP) merupakan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas 

wilayah administratif. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
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dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas 

menyusun RP3KP. Agar penyusunan RP3KP dapat terkoordinasi dan terpadu lintas 

sektoral pada daerah kabupaten/kota, terdapat Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan 

Rakyat Nomor 12 Tahun 2014. 

Lingkup wilayah RP3KP Kabupaten/Kota, terdiri dari perumahan dan kawasan 

permukiman kabupaten/kota serta perumahan kumuh dan permukiman kumuh luasan 

kurang dari 10 Ha. Sementara itu, lingkup substansi dalam RP3KP Kabupaten/Kota, 

terdiri dari: 

a. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi; 

b. Perencanaan untuk penanganan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman 

pada lingkup kewenangan kabupaten/kota; 

c. Penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, termasuk 

penyediaan kawasan siap bangun; 

d. Indikasi program (termasuk penetapan prioritas) berbasis pada perwilayahan dan 

kewenangan kabupaten/kota; 

e. Pengawasan dan pengendalian berbasis pada perwilayahan dan kewenangan 

kabupaten/kota; dan 

f. Mekanisme insentif dan disinsentif sesuai kewenangan kabupaten/kota. 

 

Berdasarkan pola pemikiran penyusunan dokumen RP3KP Kabupaten/Kota, jenis data 

digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu data kebijakan dan data teknis. Data-data tersebut 

akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kebijakan dan metode-metode 

analisis teknis. Kegiatan analisis data menghasilkan kebijakan dan strategi PKP berupa 

visi, misi, tujuan, dan jabaran kebijakan PKP, serta perumusan masalah PKP. Kebijakan 

dan strategi serta rumusan masalah PKP tersebut menjadi acuan dalam penyusunan 

perencanaan pembangunan dan pengembangan PKP. Keluaran perencanaan 

menghasilkan penetapan lokasi PKP, indikasi program, pengaturan pemanfaatan dan 

pengendalian, serta album peta. Berikut merupakan bagan alur pola pikir RP3KP 

Kabupaten/Kota. 
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Gambar 2.11. Pola Pikir RP3KP Kabupaten/Kota 

Sumber: Kementerian PUPR, 2018 

 

Penyusunan RP3KP Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu (1) persiapan, 

(2) penyusunan rencana, dan (3) legislasi. Dari tahapan penyusunan tersebut akan dihasilkan 

dokumen RP3KP Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari: (a) buku data dan analisis, dan (b) 

buku rencana. Berikut merupakan bagan proses dalam prosedur penyusunan RP3KP. 

 

Gambar 2.12. Proses dalam Prosedur Penyusunan RP3KP 

Sumber: Kementerian PUPR, 2018 
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(1) Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, kegiatannya meliputi: 

a. Penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya oleh SKPD yang 

menangani bidang perumahan dan kawasan permukiman; 

b. Pembentukan Pokja PKP; 

c. Penetapan Pokja PKP; dan 

d. Konsolidasi Pokja PKP. 

Dalam tahap persiapan ini, sekurang-kurangnya dapat menghasilkan keluaran berupa: 

a. Kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya; 

b. Surat keputusan pembentukan Pokja PKP; 

c. Metodologi pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan; 

d. Rencana kerja pelaksanaan penyusunan RP3KP; 

e. Identifikasi data primer dan data sekunder; 

f. Perangkat survei data primer dan data sekunder; dan 

g. Pembagian tugas. 

 

(2) Tahap Penyusunan Rencana 

Dalam penyusunan rencana, dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan yang terdiri dari: 

(a) pendataan, (b) analisis, dan (c) perumusan. Pada tahap penyusunan rencana ini, 

pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat melalui pengisian kuisioner, wawancara, 

media informasi, serta kegiatan forum-forum diskusi dan konsultasi publik. 

a. Pendataan 

Kegiatan pendataan dilaksanakan untuk mengumpulkan data primer dan data 

sekunder. Hasil dari kegiatan pendataan tersebut disusun menjadi profil daerah 

kabupaten/kota bidang perumahan dan kawasan permukiman. 

 Data primer, sekurang-kurangnya meliputi: 

- Sebaran rumah, perumahan dan permukiman; 

- Sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 

- Ketersediaan dan kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum; 

- Tipologi perumahan dan permukiman; 

- Budaya bermukim masyarakat; dan 

- Kualitas lingkungan pada perumahan dan permukiman. 
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 Data sekunder, sekurang-kurangnya meliputi: 

- Data dari RPJP dan RPJM Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang 

terdiri dari: 

1. Visi dan misi pembangunan daerah; 

2. Arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah; 

3. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah; 

4. Prioritas daerah; dan 

5. Program pembangunan daerah terkait bidang perumahan dan kawasan 

permukiman. 

- Data dari RTRW Daerah Kabupaten/Kota, meliputi: 

1. Arahan kebijakan pemanfaatan ruang kawasan permukiman; dan 

2. Rencana struktur dan pola ruang. 

- Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman di tiap kelurahan/desa dalam wilayah 

kabupaten/kota; 

- Data izin lokasi pemanfaatan tanah; 

- Data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman yang berada dalam 

wilayah kabupaten/kota, sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Data kependudukan tiap kelurahan/desa; 

2. Data gambaran umum kondisi rumah (kualitas rumah, status kepemilikan) di 

tiap kelurahan/desa; 

3. Data perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman; 

4. Data tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum, termasuk sarana 

pemakaman umum; 

5. Data perizinan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang 

telah diterbitkan; 

6. Data daya dukung wilayah; 

7. Data tentang pertumbuhan ekonomi wilayah; 

8. Data tentang kemampuan keuangan daerah; 

9. Data tentang pendanaan dan pembiayaan perumahan dan kawasan 

permukiman; dan 
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10. Data dan informasi tentang kelembagaan terkait perumahan dan kawasan 

permukiman di daerah kabupaten/kota. 

- Peta-peta, meliputi: 

1. Peta dalam dokumen RTRW meliputi: 

o Peta batas administrasi; 

o Peta penggunaan lahan eksisting; 

o Peta informasi kebencanaan dan rawan bencana; 

o Peta kondisi tanah antara lain peta geologi, hidrologi, topografi; 

o Peta-peta identifikasi potensi sumberdaya alam; 

o Peta tata guna lahan; 

o Peta daya dukung dan daya tampung wilayah; 

o Peta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan 

permukiman, termasuk sarana pemakaman umum; 

o Peta kawasan strategis, kawasan prioritas, dan kawasan yang 

memerlukan penanganan khusus; dan 

o Peta rencana struktur dan pola ruang. 

2. Citra satelit untuk memperbaharui (update) peta dasar dan membuat peta 

tutupan lahan; dan 

3. Peta status perizinan lokasi pemanfaatan tanah. 

 

b. Analisis 

Hasil dari kegiatan analisis dan hasil dari kegiatan pendataan berupa profil daerah 

kabupaten/ kota bidang perumahan dan kawasan permukiman disusun menjadi Buku 

Data dan Analisis. 

Kegiatan analisis data, terdiri dari: 

 Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang nasional dan 

daerah provinsi serta kabupaten/ kota terhadap pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman; 

 Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang daerah 

kabupaten/kota terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan 

kawasan permukiman; 
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 Analisis sistem pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada sebaran daerah 

fungsional perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah perencanaan; 

 Analisis karakteristik sosial kependudukan di daerah kabupaten/kota, sekurang-

kurangnya meliputi: 

- Pola migrasi, pola pergerakan; 

- Proporsi penduduk perkotaan dan/atau perdesaan pada awal tahun 

perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan; 

- Struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian, usia produktif, tingkat 

pendidikan, sex ratio; dan 

- Sebaran kepadatan penduduk pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 

(dua puluh) tahun ke depan; 

 Analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman sekurang-kurangnya 

meliputi: 

- Identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di daerah; 

- ketersediaan rumah dan kondisinya; 

- Jumlah kekurangan rumah (backlog) pada awal tahun perencanaan dan 

proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan; 

- Lokasi perumahan pada kawasan fungsi lain yang perlu penanganan khusus; 

- Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang perlu dilakukan 

pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali; dan 

- Lokasi dan jumlah rumah yang memerlukan peningkatan kualitas. 

 Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan 

dan/atau perdesaan yang berbatasan dalam wilayah kabupaten terhadap rencana 

pengembangan kabupaten/kota secara keseluruhan; 

 Analisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum termasuk sarana 

pemakaman umum pada daerah kabupaten/kota; 

 Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan dukungan 

potensi wilayah, kemampuan penyediaan rumah dan jaringan prasarana, sarana, 

utilitas umum; 

 Analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah; 

 Analisis kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang; 
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 Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimasi 

pemanfaatan ruang; 

 Analisis kemampuan keuangan daerah, sekurang-kurangnya meliputi: sumber 

penerimaan daerah dan alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan, dan 

prediksi peningkatan kemampuan keuangan daerah; dan 

 Analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah 

kabupaten/kota. 

 

c. Perumusan 

Perumusan merupakan kegiatan untuk menyusun konsep RP3KP berdasarkan Buku 

Data dan Analisis. Kegiatan perumusan dilaksanakan secara terintegrasi antara matra 

ruang, program, dan kegiatan. Hasil dari kegiatan perumusan disusun menjadi Buku 

Rencana. 

Konsep RP3KP Daerah Kabupaten/ Kota, berisi: 

 Visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota;  

 Jabaran kebijakan dan pengaturan yang lebih operasional dari arahan kebijakan 

dalam RP3KP daerah provinsi yang harus diakomodasikan dan dilaksanakan di 

daerah kabupaten/kota; 

 Jabaran kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; 

 Penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan 

pola hunian berimbang; 

 Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan 

melalui pembangunan, pengembangan, dan pembangunan kembali; 

 RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah kabupaten/kota yang  

mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah 

provinsi dan daerah kabupaten/kota, antara lain seperti kawasan perbatasan, 

kawasan wisata, agro industri, dan perdagangan/jasa; 

 Rencana kawasan permukiman yang terdiri atas perencanaan lingkungan hunian 

serta perencanaan tempat kegiatan pendukung yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan; 



  

Naskah Akademik  
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Kota Bontang 

 

   | 49 

 Rencana pembangunan lingkungan hunian baru meliputi perencanaan lingkungan 

hunian baru skala besar dengan Kasiba dan perencanaan lingkungan hunian baru 

bukan skala besar dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum; 

 Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung 

pembangunan kawasan fungsi lain; 

 Rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan 

dan kawasan permukiman; 

 Rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 

 Rencana penyediaan dan rencana investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum 

termasuk pemakaman umum, dalam rangka integrasi dan sinergi antara kawasan 

permukiman dengan sektor terkait; 

 Rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 

ekonomi; 

 Penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, 

termasuk penyediaan kawasan siap bangun yang terletak dalam 1 (satu) wilayah 

kabupaten/kota atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan RTRW; 

 Penetapan lokasi dan RP3KP yang akan dilaksanakan pada: 

- Lingkungan hunian baru perkotaan dan/atau perdesaan; 

- Perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 

- Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang akan direvitalisasi 

fungsinya; 

- Bagian perkotaan atau perdesaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan 

wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL), atau 

- Kantung-kantung kegiatan fungsi lain (kawasan industri, kawasan perdagangan, 

dan lain-lain); 

- Kawasan nelayan/perikanan, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan di 

kawasan lainnya yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi sebagai pusat 

kegiatan baru; dan 

- Perumahan dan kawasan permukiman strategis di perkotaan dan/atau 

perdesaan yang mempunyai potensi sektor unggulan. 
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 Indikasi program pelaksanaan RP3KP perkotaan dan/atau perdesaan dalam jangka 

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang ditetapkan berdasarkan skala 

prioritas daerah kabupaten/kota dengan telah menyebutkan: 

- Nama lokasi; 

- Rincian nama, jenis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap 

lokasi; 

- Pelaku/dinas terkait, kelembagaan mulai dari tingkat kelurahan/desa dan 

kecamatan dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada; 

- Jangka waktu; 

- Target dan sasaran yang akan dicapai oleh masing-masing sektor terkait; dan 

- Sumber, besaran, dan alokasi sumber dana dan/atau pembiayaan serta 

dukungan akses dan pendanaan dan/atau pembiayaan pembangunan kawasan 

permukiman yang berasal dari dan atau dikelola oleh pemerintah, termasuk 

sumber pendanaan dan/atau pembiayaan lain. 

 Pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman; 

 Pengaturan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan fungsi lain; 

 Daftar daerah terlarang (negative list) untuk pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman baru; 

 Pengaturan mitigasi bencana; 

 Sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi 

dengan sistem informasi pembangunan daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/kota; 

 Mekanisme pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program 

dan kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan berupa arah perizinan; 

 Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif oleh: 

- Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; 

- Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada badan hukum; atau 

- Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat; 

 Mekanisme pemberian insentif berupa: 
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- Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan; 

- Pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi, dan prioritas bantuan 

program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 

- Subsidi silang; dan/atau 

- Kemudahan prosedur perizinan 

 Mekanisme penanganan disinsentif berupa: 

- Penanganan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

- Pengenaan retribusi daerah; 

- Pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan 

permukiman; dan/atau 

- Pengenaan kompensasi. 

 

Dalam penyusunan rumusan konsep RP3KP tersebut, terdapat beberapa hal yang 

harus diperhatikan, antara lain: 

 Persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis; 

 Tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah, serta 

mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan; 

 Skala/batasan jumlah unit pembangunan dan pengembangan perumahan dan 

kawasan permukiman sebagai berikut: 

- Perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai 

dengan 1.000 (seribu) rumah; 

- Permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai 

dengan 3.000 (tiga ribu) rumah; 

- Lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) 

sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; dan 

- Kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) 

rumah. 

 Daya dukung dan daya tampung perumahan dan kawasan permukiman dengan 

lingkungan hidup dalam rangka keberlanjutan; 
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 Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar 

kawasan lindung; 

 Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan; 

 Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan 

pengembangan kawasan perkotaan; 

 Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan 

pengembangan kawasan perdesaan; 

 Keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta 

antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsi lain; 

 Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup; 

 Akomodasi berbagai kegiatan lokal, regional maupun nasional di bidang perumahan 

dan kawasan permukiman untuk memberikan kearifan lokal yang dapat 

mengangkat citra sosial-budaya daerah;  

 Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan 

 Lembaga yang mengoordinasikan bidang perumahan dan kawasan permukiman. 

 

(3) Tahap Legislasi 

Legislasi merupakan kegiatan penetapan konsep RP3KP Daerah Kabupaten/Kota menjadi 

peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah kabupaten/kota tentang RP3KP 

Daerah Kabupaten/Kota melampirkan Buku Rencana dan Album Peta. 

Album peta, sekurang-kurangnya terdiri dari: 

a. Peta dasar untuk Kabupaten sekurang-kurangnya skala 1:50.000 dan peta dasar untuk 

Kota sekurang-kurangnya skala 1:25.000 yang mencakup: 

 Peta administrasi/batas wilayah perencanaan; 

 Peta topografi; dan 

 Peta jenis tanah. 

b. Peta kondisi eksisting: 

 Peta sebaran kepadatan penduduk; 

 Peta tata guna tanah; 

 Peta batas kawasan hutan; 

 Peta informasi kebencanaan; 

 Peta prasarana, sarana dan utilitas umum; 
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 Peta pola dan struktur ruang; 

 Peta kondisi perumahan dan permukiman; dan 

 Peta tipologi perumahan dan permukiman. 

c. Peta analisis: 

 Peta proyeksi sebaran kepadatan penduduk 20 (dua puluh) tahun ke depan; 

 Peta potensi sumberdaya alam; 

 Peta mitigasi bencana; 

 Peta sebaran potensi dan masalah perumahan dan kawasan permukiman, 

termasuk peta lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kawasan yang 

perlu penanganan khusus; 

 Peta sebaran potensi dan masalah prasarana, sarana dan utilitas umum 

perumahan dan kawasan permukiman; 

 Peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

 Peta kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 

 Peta kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan 

permukiman di daerah kabupaten/kota; dan 

 Peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas perkotaan dan/atau 

perdesaan yang berbatasan di daerah kabupaten. 

d. Peta rencana dengan skala sekurang-kurangnya 1:10.000 yang mencakup: 

 Peta RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan; 

 Peta RP3KP pada kawasan strategis kabupaten/kota; 

 Peta rencana prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan 

permukiman; dan 

 Peta rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di 

perkotaan dan perdesaan. 

 

Secara umum, siklus penyusunan RP3KP terdiri dari persiapan penyusunan, penyusunan 

rencana, legislasi, pemanfaatan rencana, evaluasi, serta kebutuhan penyesuaian rencana 

dengan kebijakan dan kondisi terkini. Alur prosesnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.13. Diagram Siklus RP3KP 

Sumber: Kementerian PUPR, 2018 

 

D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru 

Pengaturan mengenai pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 

di Kota Bontang akan membawa dampak bagi kehidupan bermasyarakat dan beban keuangan 

daerah. Adanya pengaturan terkait kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah 

akan memberikan dampak pada aspek kehidupan masyarakat, antara lain: 

- Meningkatnya pemahaman masyarakat akan penataan perumahan dan kawasan permukiman 

- Adanya kepastian hukum terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman 

- Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ke depannya akan 

lebih terarah dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

- Ada pedoman untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 

khusus di wilayah pesisir dan industri 

- Ada peraturan mengenai penanganan pada kawasan lindung sehingga kelestarian kawasan 

tersebut dapat lebih terjaga 

- Adanya kepastian hukum terkait perizinan dan pembatasan kawasan 
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

3.1. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

3.1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Sektor PKP dalam UU No 23 Tahun 2014 

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa terdapat 2 

klasifikasi urusan pemerintahan yaitu urusan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. 

Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 

kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan 

urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah 

provinsi dan daerah kabupaten/ kota yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. 

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan 

pemerintahan pilihan. Salah satu jenis urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar adalah “perumahan dan kawasan permukiman”.  

Oleh sebab itu, sektor perumahan dan kawasan permukiman merupakan sektor yang sangat 

penting karena berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat. Sehingga, sektor perumahan 

dan kawasan permukiman dalam penyelenggaraan pemerintahan harus diperhatikan dengan 

baik dan harus menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan. Adapun pembagian 

urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/ kota adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1  Kewenangan Sektor PKP Pemerintah Kabupaten/ Kota 

SUB URUSAN JENIS KEWENANGAN 

Perumahan a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban 

bencana kabupaten/ kota 

b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi 

masyarakat yang terkena relokasi program 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota 

c. Penerbitan izin pembangunan dan 

pengembangan perumahan. 

d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan 
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gedung (SKBG). 

Kawasan Permukiman a. Penerbitan izin pembangunan dan 

pengembangan kawasan permukiman 

b. Penataan dan peningkatan kualitas 

kawasan permukiman kumuh dengan luas 

di bawah 10 (sepuluh) ha 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kumuh 

Pencegahan perumahan dan kawasan 

permukiman kumuh pada Daerah 

kabupaten/kota 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum (PSU) 

Penyelenggaraan PSU perumahan 

Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan 

regulasi bidang perumahan dan 

kawasan permukiman 

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan 

hukum yang melaksanakan perancangan dan 

perencanaan rumah serta perencanaan 

prasarana, sarana dan utilitas umum PSU 

tingkat kemampuan kecil. 

Sumber:  UU No.23 tahun 2014, lampiran D 

Dalam UU tentang Pemerintah Daerah pada pasal 13, dijelaskan bahwa untuk urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota adalah: 

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/ Kota 

2. Urursan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampaknya negatifnya hanya dalam daerah 

kabupaten/ kota 

4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 

dilakukan oleh daerah kabupaten/ kota. 

Dengan demikian, lingkup penyelenggaraan pemerintahan pada sektor perumahan di 

tingkat pemerintah kabupaten/ kota merupakan penyelenggaraan sektor perumahan yang 

mempunyai tingkat strategis yang berada pada kawasan kabupaten/ kota yang bersangkutan. 
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3.1.2. Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sektor Perumahan dalam UU No 1 

Tahun 2011 

Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman No 1 Tahun 2011 merupakan aturan 

yang digunakan sebagai pedoman khusus untuk perumahan dan kawasan permukiman 

dimana didalamnya mengatur tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah 

terkait perumahan dan kawasan permukiman. Pada pasal 15, dijelaskan beberapa tugas 

pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota antara lain : 

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/ kota di 

bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan 

strategi nasional dan provinsi 

b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi 

nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa 

teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman 

c. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman pada tingkat kabupaten/ kota 

d. Menyelenggarakan fungsi opsionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan 

kabupaten/ kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, 

dan kawasan permukiman 

e. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan 

serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam 

negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan 

f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan 

kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota 

g. Melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/ kota 

h. Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/ kota 

i. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman 

j. Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional 

k. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan 

kawasan permukiman 
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l. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang 

perumahan dan kawasan permukiman 

m. Mengalokasikan dana dan/ atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya 

perumahan bagi MBR 

n. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama MBR 

o. Menetapkan lokasi kasiba dan lisiba 

p. Memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan 

rumah swadaya 

Wewenang pemerintah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman antara lain : 

a. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada 

tingkat kabupaten/ kota 

b. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan 

dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/ kota bersama DPRD 

c. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan 

permukiman pada tingkat kabupaten/ kota 

d. Melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta 

kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada 

tingkat kabupaten/ kota 

e. Mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan 

permukiman bagi MBR 

f. Menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada tingkat 

kabupaten/ kota 

g. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/ kota antara pemerintah kabupaten/ 

kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

h. Menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/ kota 

i. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh 

pada tingkat kabupaten/ kota. 

Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas, masih 

menyangkut sektor perurmahan dan kawasan permukiman, belum memberikan fokus tugas 
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dan wewenang khusus untuk sektor perumahan. Meskipun demikian, dalam UU Perumahan 

dan Kawasan Permukiman juga menjelaskan tentang lingkup penyelenggaraan perumahan 

yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemenfaatan dan pengendalian perumahan yang 

mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana dan utilitas (PSU).  

Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah serta undang-

undang tentang perumahan dan kawasan permukiman, dapat diidentifikasi fokus lingkup 

sektor perumahan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/ kota, sebagai berikut:  

Tabel 3.2.  

Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang PKP di Tingkat Kabupaten/ Kota 

Wewenang Kabupaten/ Kota 
Menurut UU No 23  

Tahun 2014 

Tugas dan Wewenang Kabupaten/ Kota 
Menurut UU No 1 Tahun 2011 

- Penyediaan dan rehabilitasi 

rumah korban bencana 

kabupaten/ kota 

- Fasilitasi penyediaan rumah 

bagi masyarakat yang 

terkena relokasi program 

pemerintah kabupaten/ kota 

- Penerbitan izin 

pembangunan dan 

pengembangan perumahan 

- Penerbitan sertifikat 

kepemilikan bangunan 

gedung 

- Penerbitan izin membangun 

dan pengembangan 

kawasan permukiman 

- Penataan dan peningkatan 

kualitas kawasan 

permukiman kumuh dengan 

 Tugas: 

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi 

pada tingkat kabupaten/ kota di bidang PKP 

2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah 

dengan berpedoman pada strategi nasional dan 

provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan 

hasil rekayasa teknologi di bidang PKP  

3. Menyusun rencana pembangunan dan 

pengembangan PKP pada tingkat kabupaten/ kota 

4. Melaksanakan fungsi opsionalisasi dan koordinasi 

terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/ kota 

dalam bidang PKP 

5. Melaksanakan pemanfaatan teknologi untuk bidang 

PKP 

6. Melaksanakan peningkatan kualitas PKP 

7. Melaksanakan pengelolaan PSU 

8. Mengawasi pelaksanaan kebijakan 

9. Mengalokasikan dana untuk perumahan MBR 

10. Menetapkan kasiba dan lisiba 

11. Memberikan pendampingan 
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Wewenang Kabupaten/ Kota 
Menurut UU No 23  

Tahun 2014 

Tugas dan Wewenang Kabupaten/ Kota 
Menurut UU No 1 Tahun 2011 

luas di bawah 10 Ha Wewenang: 

1. Menyediakan basis data  

2. Menyusun dan menyempurnakan peraturan 

perundang-undangan  

3. Memberdayakan pemangku kepentingan  

4. Melaksanakan koordinasi, singkronisasi, dan 

sosialisasi peraturan perundang-undangan serta 

kebijakan 

5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, 

serta program  

6. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan  

7. Menetapkan kawasan kumuh 

8. Memfasilitasi peningkatan kualitas kawasan kumuh 

9. Mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan 

tanah  

10. Memfasilitasi kerjasama pada tingkat kabupaten/kota 

Sumber : UU. No 23 Tahun 2014 & UU No 1 Tahun 2011 

 

Tabel 3.3  Lingkup Penyelenggaraan PKP Berdasarkan UU No 1 Tahun 2011 

 Lingkup Penyelenggaraan Lingkup Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Perumahan 

1. Rumah (berdasarkan jenis: 

komersial, umum, swadaya, 

khusus, negara); 

berdasarkan hubungan antar 

bangunan: tunggal, deret, 

rusun 

2. Perumahan 

3. PSU 

1. Peningkatan kualitas rumah & 

perumahan 

2. Pemenuhan kebutuhan rumah 

3. Tata bangunan kebutuhan 

rumah 

4. Penyediaan kaveling tanah 

5. Kelengkapan PSU 

Penyelenggaraan 1. Hubungan antar kawasan 1. Pengembangan permukiman 
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 Lingkup Penyelenggaraan Lingkup Kegiatan 

Kawasan Permukiman fungsional diluar lindung 

2. Hubungan permukiman 

perkotaan & perdesaan 

yang telah ada 

2. Pembangunan permukiman 

baru 

3. Pembangunan permukiman 

kembali 

Pemeliharaan & 

Perbaikan 

PSU perumahan, permukiman 1. Pemeliharaan & perbaikan 

2. Perawatan & pemeriksaan 

Pencegahan & 

Peningkatan Kualitas 

terhadap PKP Kumuh 

1. Pengawasan & pengendalian 

2. Pemberdayaan 

pengembangan masyarakat 

1. Perizinan, standar teknis, 

kelaikan perizinan, standar 

teknis & pelayanan informasi 

2. Pendampingan & pelayanan 

informasi 

3. Pemugaran, peremajaan, 

permukiman kembali 

4. Penetapan lokasi kumuh 

Penyediaan Tanah Penyediaan tanah untuk 

pembangunan dan 

pengembangan PKP 

1. Pemberian hak atas tanah 

2. Konsolidasi tanah 

3. Peralihan/ pelepasan hak 

tanah 

4. Pemanfaatan & 

pemindahtanganan tanah 

5. Pendayagunaan tanah 

6. Pengadaan tanah 

Pendanaan dan 

pembiayaan 

Sumber dana dari Anggaran 

Negara & Daerah & lainnya 

1. Pembiayaan primer 

perumahan & pembiayaan 

sekunder perumahan 

2. Pengerahan & pemupukan 

dana 

3. Pemanfaatan sumber biaya 

4. Kemudahan & bantuan 

pembiayaan 
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Sumber : UU No 1 Tahun 2011 

 

3.1.3. Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sektor Perumahan dalam UU No 20 

Tahun 2011 tentang Rumah Susun 

Dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa salah satu 

jenis perumahan adalah rumah susun, oleh sebab itu dalam penyelenggaraan perumahan 

susun perlu mendapatkan perhatian terkait tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan rumah susun dimana telah ditetapkan dalam UU No 11 Tahun 2011 

tentang Rumah Susun. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pengertian Rumah susun 

adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi 

dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal 

maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan 

digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian 

bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Beberapa hal yang diatur dalam UU rusun ini 

meliputi :  

a. Perencanaan (penetapan penyediaan jumlah & jenis rumah susun, penetapan zonasi, 

penetapan lokasi) 

b. Pembangunan  

Jenis pembangunan rumah susun (rumah susun umum, khusus, negara), jenis 

kepemilikan tanah (hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara, dan 

hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelola), penyediaan tanah (tanah 

negara, tanah wakaf, dll), persyaratan pembangunan, persyaratan pembangunan (syarat 

administratif: status atas tanah & IMB, syarat teknis: tata bangunan & keandalan 

bangunan, syarat ekologis : keserasian & keseimbangan fungsi lingkungan) 

c. Penguasaan, Pemilikan & Pemanfaatan  

 Penguasaan : milik, sewa 

 Pemilikan sarusun : bukti kepemilikan diatas tanah milik berupa sertifikat hak 

milik (SHM), bukti kepemilikan diatas tanah negara/ wakaf berupa Sertifikat 

Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) 

 Pemanfaatan : hunian dan campuran 

d. Pengelolaan : pengelola berbadan hukum kecuali rumah susun sewa, rumah susun 

khusus, & rumah susun negara 
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e. Peningkatan kualitas  

f. Pengendalian : (kesesuaian jumlah & jenis, kesesuaian zonasi, kesesuaian lokasi, 

ketersediaan PSU, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi) 

Tugas pemerintah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan rumah susun meliputi:  

a. Merumuskan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang rumah susun 

dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi provinsi dan/atau nasional;  

b. Menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun pada 

tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada perencanaan provinsi dan/atau 

nasional; 

c. Melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta 

kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat kabupaten/kota; 

d. Melaksanakan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan dan penataan lingkungan 

hunian rumah susun pada tingkat kabupaten/kota; 

e. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun pada tingkat 

kabupaten/kota; 

f. Melaksanakan standar pelayanan minimal rumah susun; 

g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penyediaan basis data rumah 

susun pada tingkat kabupaten/kota; 

h. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya 

rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara; 

i. Memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat, terutama bagi MBR; 

j. Memfasilitasi penyediaaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pembangunan rumah 

susun bagi MBR; 

k. Melaksanakan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil 

rekayasa teknologi di bidang rumah susun dengan berpedoman pada kebijakan provinsi 

dan/atau nasional; 

l. Melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk rumah susun umum, rumah 

susun khusus, dan rumah susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi 

pembangunan rumah susun; 

m. Memfasilitasi pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah 

susun yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat; dan 
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n. Menginventarisasi, mencatat, dan memetakan tanah, prasarana, sarana, utilitas umum, 

dan bangunan yang menjadi bagian dari rumah susun. 

Pemerintah kabupaten/ kota dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah 

susun mempunyai wewenang : 

a. Menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat kabupaten/kota 

dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi; 

b. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang rumah 

susun pada tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, 

dan kriteria provinsi dan/atau nasional; 

c. Menyusun petunjuk pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rumah 

susun yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah; 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan 

strategi di bidang rumah susun; 

e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-

undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang rumah susun pada tingkat 

kabupaten/kota; 

f. Memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda bersama rumah susun umum, 

rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat kabupaten/kota; 

g. Menetapkan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun; 

h. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kota antara pemerintah kabupaten/kota 

dan badan hukum dalam penyelenggaraan rumah susun; 

i. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan 

serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam 

negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan; 

j. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang 

rumah susun; dan 

b. Memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah 

susun negara pada tingkat kabupaten/kota. 

 

3.1.1. Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sektor Perumahan dalam PP No 36 

Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung 
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Sebagaimana disebutkan dalam UU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

disebutkan bahwa bagian dari perencanaan perumahan adalah rumah yang merupakan 

bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Oleh sebab itu dalam 

perencanaan perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat dilepaskan dari pengaturan 

tentang bangunan gedung sebagai mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 

Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung. Dalam peraturan tersebut tidak hanya mengatur 

tentang bangunan fisik gedung melainkan juga terkait dengan perijinan serta penataan 

bangunan dan lingkungan. Sebagaimana dalam PP Bangunan Gedung tersebut pasal 4 

disebutkan bangunan salah satu fungsi bangunan gedung adalah sebagai hunian dimana 

memiliki pengertian yaitu bangunan gedung yang memiliki fungsi utama sebagai tempat 

tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal 

susun, dan rumah tinggal sementara. Beberapa fungsi bangunan  gedung selain sebagai 

hunian antara lain fungsi keagamaan, usaha, sosial dan budaya dan fungsi khusus.  

Beberapa hal yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang bangunan gedung yang 

terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman meliputi : 

a. Persyaratan bangunan gedung : persyaratan administratif dan persyaratan teknis 

sesuai dengan fungsi bangunan gedung 

Persyaratan administratif :  

1. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;  

2. status kepemilikan bangunan gedung; dan 

3. izin mendirikan bangunan gedung (fungsi bangunan gedung, ketinggian 

bangunan, jumlah lantai, garis sempadan bangunan, KDB, KLB, KDH, KTB, 

jaringan utilitas kota) 

 

Persyaratan Tata Bangunan 

Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung (kesesuaian RTRW 

kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.) 

Persyaratan arsitektur bangunan gedung 

Persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang-dalam, keseimbangan, 

keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta 

pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat 

terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. 



  

Naskah Akademik  
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Kota Bontang 

 

   | 66 

 

a. Rencana Tata bangunan dan Lingkungan (RTBL) 

RTBL merupakan pengaturan persyaratan tata bangunan sebagai tindak lanjut RTRW 

kabupaten/kota dan/atau RDTRKP, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan 

ruang suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan 

kesatuan karakterserta kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan. 

Penyusunan RTBL didasarkan pada pola penataan bangunan gedung dan lingkungan 

yang meliputi perbaikan, pengembangan kembali, pembangunan baru, dan/atau 

pelestarian untuk: 

1. Kawasan terbangun; 

2. Kawasan yang dilindungi dan dilestarikan; 

3. Kawasan baru yang potensial berkembang; dan/atau 

4. Kawasan yang bersifat campuran. 

b. Keandalan Bangunan 

1. Persyaratan Keselamatan  

Strukturnya harus direncanakan kuat/kokoh, dan stabil dalam memikul 

beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan kelayanan (serviceability) 

selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi 

bangunan gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan 

konstruksinya. 

2. Persyaratan kesehatan 

Meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan 

penggunaan bahan bangunan gedung. 

3. Persyaratan kenyamanan 

Meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara 

dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan. 

4. Persyaratan kemudahan  

Meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta 

kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. 
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Dalam peraturan pemerintah tentang Bangunan Gedung khususnya terkait amanat/ 

tugas/ tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung 

meliputi: 

1. Menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung kecuali bangunan gedung 

fungsi khusus oleh Pemerintah, dalam izin mendirikan bangunan gedung 

berdasarkan RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL. 

2. Menetapkan perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung izin mendirikan 

bangunan gedung 

3. Penetapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan 

gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan 

bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana sesuai kondisi sosial 

dan budaya setempat. 

4. Mengeluarkan status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti 

kepemilikan bangunan gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh 

Pemerintah, berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung. 

5. Memberikan izin mendirikan bangunan gedung 

6. Memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah untuk jangka 

waktu sementara bagi daerah yang belum memiliki RTRW kabupaten/kota, 

RDTRKP, dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan 

7. Pemerintah daerah memberikan penggantian yang layak terhadap kerugian yang 

timbul akibat perubahan peruntukan lokasi dalam hal terjadi perubahan RTRW 

kabupaten/kota, RDTRKP dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan 

peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung kepada pemilik bangunan gedung 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

8. Menetapkan kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada bangunan gedung untuk suatu 

kawasan setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung, dan 

mempertimbangkan pendapat publik. 

9. Menyusun RTBL berdasarkan kemitraan pemerintah daerah, swasta, dan/atau 

masyarakat 

10. Pemerintah daerah menerbitkan, menetapkan perpanjangan sertifikat laik fungsi 

terhadap bangunan gedung 

11. Penetapan Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan 
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12. Mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar sesuai 

dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh 

pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah. 

Serta melakukan pengawasan pembongkaran 

13. Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dengan penyusunan peraturan 

daerah di bidang bangunan gedung berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi kabupaten/kota 

setempat serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, 

petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung dan operasionalisasinya di 

masyarakat. 

 

3.2. Keterkaitan Dengan Hukum Positif 

Hukum nasional yang mengatur tentang  perumahan dan permukiman di Indonesia antara lain 

terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan tertinggi di Negara Republik Indonesia, 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. 

3.2.1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

a. Pasal 28C ayat 1 

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan 

demi kesejahteraan umat manusia. ― 

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia selain kebutuhan pangan dan 

pakaian. Oleh karenanya, rumah sebagai wadah tempat tinggal perseorangan ataupun 

dalam entitas sosial baik dalam bentuk keluarg atau lainnya merupakan hak setiap 

orang. Secara fungsional rumah dijadikan sebagai wadah untuk berlindung dari 

tantangan alam dan ancaman binatang, sekaligus wadah interaksi sosial keluarga dan 

aktivitas lain penghuninya.  

 

 

b. Pasal 28H ayat 1 
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“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan.‖ 

Hak perumahan secara nasional didefinisikan sebagai hak bagi setiap orang untuk 

mendapatkan akses menghuni rumah yang layak dalam suatu  komunitas yang aman 

dan bermartabat secara berkelanjutan. Lebih jauh kelayakan didefinisikan sebagai 

kelengkapan rumah dengan jaminan keamanan dan hukum, jaminan perolehan 

prasarana, sarana dan utilitas dasar, akses pada pembiayaan, dan atau hal lain untuk 

memenuhi martabatnya sebagai manusia. Menghuni rumah yang layak bukan hanya 

kondisi rumah layak huni tetapi juga dengan kondisi lingkungan permukiman layak huni 

dengan kondisi prasarana, sarana dan utilitas yang lengkap dan mendukung aktivitas 

masyarakat.  

 

3.2.2. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah 

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria 

“Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air 

serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.” 

Pembuatan NA RP3KP Kota Bontang sebagai acuan operasional dalam 

pembangunan perumahan dan permukiman harus sesuai dengan karakteristik dan 

sumberdaya yang dimiliki wilayah Kota Bontang. 

 

b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 27 ayat (1) 

―Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, 

dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.” 

Sebagai warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk tinggal dan memiliki rumah 

sebagai tempat tinggal di seluruh bagian dari Negara Indonesia.  

 

 

 

 

c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
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“Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, 

keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan 

lingkungannya.” 

Pembangunan perumahan merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

bangunan gedung sebagai tempat tinggal. Dengan demikian, kebijakan RP3KP sebagai 

upaya dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni harus memperhatikan 

kepentingan masyarakat seperti keselamatan, keseimbangan, keserasian bangunan 

serta keseimbangan lingkungan. 

”Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.” 

Persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan 

bangunan. Persyaratan administratif meliputi persyaratan status hak tanah, status 

kepemilikan bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan. 

 

d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

“Perencanaan pembangunan nasional mencakup perencanaan semua fungsi 

pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah 

negara RI.‖ 

Rencana pembangunan nasional merupakan kebijakan terpadu mencakup seluruh 

kehidupan yang menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan di daerah 

(kabupaten/ kota) termasuk dalam Pembuatan NA RP3KP Kota Bontang. 

“Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka 

panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan.” 

Rencana pembangunan nasional disusun berdasarkan jangka waktu antara lain 

rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana pembangunan 

tahunan sesuai dengan kebutuhan, prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran. 

 

 

 

 

e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
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“Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/ 

kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/ kota yang meliputi perencanaan dan 

pengendalian pembangunan” 

Dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman (termasuk dalam Pembuatan 

NA RP3KP Kota Bontang) dilakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan 

agar dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat dapat dilaksanakan 

dengan maksimal tanpa merugikan lingkungan dan tanpa melampaui daya dukung dan 

daya tampung lingkungan. 

 

f. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

―Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan 

prasarana dan sarana” 

Penataan struktur ruang meliputi pusat-pusat permukiman yang menajadi pusat 

kegiatan masyarakat dijabarkan berdasatkan tingkat hirarki atas dasar kelengkapan 

sarana, prasarana yang dimiliki.  

“Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan 

permukiman” 

Pengembangan permukiman dalam rencana tata ruang termasuk dalam kawasan 

budidaya yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas 

dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya 

buatan. Peruntukan kawasan permukiman di dalam rencana Tata ruang merupakan 

pedoman dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman dalam 

RP3KP. 

 

g. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

“Wewenang pemerintah kabupaten/ kota menyusun rencana pembangunan dan 

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota‖ 

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 

terwujud dalam RP3KP yang merupakan rencana jangka panjang bidang perumahan 

dan permukiman yang memuat rencana dan indikasi program pembangunan dan 

pengembangan perumahan dan permukiman. 
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h. Undang-undang 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 

“Penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk mengurangi luasan dan mencegah 

timbulnya perumahan dan permukiman kumuh ”...” memenuhi kebutuhan sosial dan 

ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap 

mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, 

terutama bagi MBR.” 

Salah satu wujud menyelesaikan masalah permukiman kumuh di Kota Bontang 

adalah dengan penyediaan rumah susun terutama bagi MBR (Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah) untuk menciptakan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, 

efisien dan produktif. Selain itu rumah susun juga menjadi salah satu solusi dalam 

permasalahan keterbatasan lahan perkotaan. 

 

i. Peraturan Pemerintah Nomor  27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan. 

“Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar 

dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak 

lingkungan hidup” 

Semua usaha yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan 

hidup harus melalui analisis dampak lingkungan hidup untuk diketahui seberapa besar 

dampak yang ditimbulkan dan bagaimana tindakan yang dapat diambil untuk 

mengurangi atau menghindari dampak tersebut. Dalam pembangunan dan 

pengembangan perumahan dan permukiman yang akan memberikan dampak besar 

terhadap lingkungan hidup juga harus melalui proses analisis dampak lingkungan. 

 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional. 

“RTRWN menjadi pedoman untuk penetapan kawasan strategis nasional dan 

penataan ruang rilayah provinsi dan kabupaten/ kota” 

Pembuatan NA RP3KP Kota Bontang mengacu terhadap RTRW Kota Bontang dan 

RTRW Provinsi Kalimantan Timur yang telah menetapkan rencana kawasan budidaya 

peruntukan kawasan permukiman dan rencana kawasan strategis dengan mengacu 

pada RTRWN. 
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k. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/ Kota. 

“Jenis pelayanan dasar (rumah layak huni dan terjangkau, lingkungan yang sehat 

dan aman yang didukung PSU), indikator (cakupan ketersediaan rumah layak huni, 

cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau), nilai SPM bidang perumahan 

rakyat dan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025” 

Salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan pencapaian SPM bidang perumahan 

rakyat adalah dengan adanya RP3KP Kota Bontang, karena dapat diketahui kebutuhan 

rumah layak huni di Kota Bontang dan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan 

dengan indikasi program. 

 

l. Peraturan Daerah Kota Bontang No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 

“Tujuan Penataan Kota Bontang adalah untuk Mewujudkan Kota Bontang sebagai 

kota maritim berkebudayaan industri yang berwawasan lingkungan dan 

mensejahterakan masyarakat melalui keterpaduan perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang antar wilayah dan antar 

kawasan.” 

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Bontang mencakup pengembangan 

sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota secara hirarkis dan proporsional, dan 

peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang merata dan 

terpadu. 

“Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang…””… pengembangan kawasan 

budi daya.” 

Kawasan permukiman merupakan kawasan budidaya yang dikembangkan untuk 

kesejahteraan masyarakat Kota Bontang dengan mengelola sumber daya alam, 

sumberdaya manusia, dan teknologi yang ada tanpa mengesampingkan kualitas 

lingkungan yang ada. 
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m. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan 

PKP. 

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan aktualisasi 

pandangan bangsa Indonesia dalam memposisikan nilai strategis rumah yang layak dan 

terjangkau didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. 

Ketersediaan rumah yang layak huni baik dalam bentuk rumah tunggal, rumah deret, 

maupun rumah susun merupakan sarana pendidikan dan pengembangan kepribadian 

yang lebih responsif yang dapat meningkatkan kewibawaan bangsa dalam pergaulan 

dunia. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

yang efektif dan efisien perlu didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai 

kewenangannya melalui Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman. 

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan 

upaya yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota untuk 

mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman. Pembinaan dilakukan dalam lingkup perencanaan, pengaturan, 

pengendalian, dan pengawasan. Tanggung jawab pemerintah dilakukan melalui 

koordinasi; sosialisasi peraturan perundang-undangan; bimbingan, supervisi dan 

konsultasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; pendampingan dan 

pemberdayaan; serta pengembangan sistem informasi dan komunikasi. 

n. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP. 

Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, 

pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan 

kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang 

terkoordinasi dan terpadu, yang dijabarkan sebagai satu proses yang terpadu dan 

terkoordinasi. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur mengenai penyelenggaraan perumahan, 

penyelenggaraan arahan kawasan permukiman yang mencakup pengembangan 

kawasan permukiman serta tahapan penyelenggaraan kawasan permukiman, 

penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum, pemeliharaan dan 

perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh, konsolidasi tanah dan sangsi administratif. Peraturan Pemerintah ini juga 
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mengatur pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh sesuai amanat pasal 95 ayat (6) dan pasal 104 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2011. 

Kriteria yang dipergunakan untuk menilai kondisi kekumuhan dilihat dari aspek: 

bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, 

pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan/ atau proteksi kebakaran. Di samping 

itu, perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat diidentifikkasi berdasarkan aspek 

regalitas tanah. Aspek legalitas tanah meliputi status kepemilikan atau pemanfaatan 

tanah dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi 

berdasarkan aspek tingkat kekumuhan dan aspek legalitas lahan dilakukan untuk 

menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, apakah 

akan ditangani melalui pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali. 

o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur 

pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan 

sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada 

Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. 

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang 

diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan 

yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar.  

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah 

penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan 

Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. 

Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel 

beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel 

umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan 
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belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang 

merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-

tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas 

interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).  

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi 

secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas 

utama minimal tipe C. (berdasar pasal 15 ayat 3d: perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar)  

3.3. Keterkaitan Dengan Konvensi Internasional 

Hak atas perumahan yang layak berlaku bagi setiap orang. Hak ini secara integral terkait 

dengan hak asasi manusia lain yang termuat dalam dua kovenan internasional; Konvensi Hak Sipil 

dan Politik, serta Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Berdasarkan instrumen hukum yang 

telah diakui dan diratifikasi pemerintah Indonesia, serta hukum nasional yang berlaku, negara 

memiliki kewajiban untuk mempromosikan, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas 

perumahan yang layak bagi semua orang. Hak atas perumahan yang layak mendapat pengakuan 

dalam instrumen internasional yang berlaku sebagai hukum nasional di Indonesia karena telah 

diratifikasi, antara lain : 

a. Deklarasi Universal HAM, pasal 25 ayat (1) 

“Setiap orang berhak atas taraf hidup memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan 

dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan 

kesehatan serta pelayanan sosial diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat 

menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan 

lainnya mengakibatkannya kekurangan nafkah, berada di luas kekuasaannya.” 

Sudah menjadi komitmen global, tempat tinggal atau rumah merupakan bagian dari 

hak dasar dan menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati 

kehidupan bermartabat, damai, aman dan nyaman. Penyediaan perumahan dan permukiman 

memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen 

global. Telah ada kesadaran global, adalah kewajiban Pemerintah untuk memudahkan 
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warganya mendapatkan tempat tinggal, melindungi dan untuk meningkatkan kualitas rumah 

serta lingkungan tempat tinggal.  

 

b. Konenan Internasional Hak Ekosob, pasal 11 ayat (1) 

“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan 

yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas 

perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang 

memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama 

internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.” 

Dengan demikian, terdapat kewajiban negara khususnya Pemerintah baik Pemerintah 

Pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas rumah 

setidak-tidaknya dapat menggunakan 6 (enam) indikator yaitu (1) sifat kepemilikan haknya 

(security of tenure), (2) ketersediaan pelayanannya (availability of services), (3) 

keterjangkauan daya beli masyarakatnya (affortability), (4) kelayakan sebagai tempat tinggal 

(habitability), (5) adanya peluang bagi setiap orang (accessibility), serta (6) kesiapan lokasi 

dan daya dukung budaya (location and cultural adequacy). Oleh karena itu peraturan di 

daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan hak rumah atas 

warga daerahnya tidak boleh sekedar memperhatikan satu atau dua indikator saja dari 

keenam indikator di atas, melainkan seharusnya memperhatikan pemenuhan semua 

indikator. 

 

c. Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Ras, pasal 5(e) (iii) 

“Negara-negara Pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial 

dan menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul etnik atau 

kebangsaan untuk mendapatkan kesederajatan di hadapan hukum, khususnya dalam 

menikmati hak-hak sebagai berikut : ”…” (iii) Hak untuk perumahan” 

Dengan demikian Negara-negara yang menandatangani konvensi tersebut termasuk 

Negara Indonesia akan memberikan jaminan terhadap hak untuk memiliki rumah tanpa 

membedakan gender, status social, etnik dan sebagainya.  
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d. Konvensi Hak Anak, pasal 27 

“Ayat (1) Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak atas suatu standar kehidupan 

yang memadai bagi perkembanga fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. 

Ayat (3) Negara-negara Pihak, sesuai dengan keadaan-keadaan nasional dan di dalam 

sarana-sarana mereka, harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membantu orang 

tua dan orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu untuk melaksanakan hak ini, 

dan akan memberikan bantuan material dan mendukung program-program, terutama 

mengenai gizi, pakaian dan perumahan. 

Ayat (4) Negara-negara Pihak, sesuai dengan keadaan-keadaan nasional dan di dalam 

sarana-sarana mereka, harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membantu orang 

tua dan orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu untuk melaksanakan hak ini, 

dan akan memberikan bantuan material dan mendukung program-program, terutama 

mengenai gizi, pakaian dan perumahan.” 

Negara memberikan perlindungan kepada anak untuk menjamin perlindungan terhadap 

hak anak, salah satunya adalah hak atas perumahan sebagai tempat berlindung dari 

gangguan alam dan tempat mendapatkan pendidikan.  

 

e. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, pasal 14 ayat 

(2) 

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk 

menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa 

mereka ikutserta dalam dan mendapatkanmanfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar 

persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan 

pedesaan hak:  

(a) Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di 

segala tingkat;  

(b) Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk 

penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana;  

(c) Untuk mendapatkan manfaat langsung dari program jaminan sosial;  

(d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non 

formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta 
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manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan 

ketrampilan tehnik mereka;  

(e) Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh 

peluang yang sama terhadap kesempatankesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau 

kewiraswastaan;  

(f) Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;  

(g) Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, tehnologi 

tepat-guna, serta periakuan sama pada landreform dan urusan-urusan pertanahan 

termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman;  

(h) Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan 

perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, pengangkutan dan komunikasi. 

 

f. Konferensi PBB tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 

(HABITAT III) di Quito, Ekuador dari 17 hingga 20 Oktober 2016  

Visi: perkotaan dan permukiman yang memenuhi fungsi sosialnya untuk secara 

progresif mewujudkan hak atas perumahan yang layak secara utuh sebagai komponen dari 

hak atas standar hidup yang layak, tanpa diskriminasi—telah terinspirasi oleh Piagam PBB 

dan ditujukan untuk menegaskan kembali ada dan membangun kemitraan baru untuk 

tindakan di tingkat internasional, tingkat nasional dan lokal untuk memperbaiki kondisi 

permukiman dan lingkungan hidup. 

Konvensi ini turut memastikan komitmen untuk merealisasikan hak dasar atas 

perumahan layak. Konferensi PBB ini menegaskan komitmen kembali untuk realisasi penuh 

dan progresif hak atas perumahan yang layak sebagaimana diatur dalam instrumen 

internasional. Untuk tujuan itu, Konferensi akan mencari partisipasi aktif dari mitra publik, 

swasta dan nonpemerintah di semua tingkatan untuk menjamin keamanan hukum 

kepemilikan, perlindungan dari diskriminasi dan akses sama terjangkau, perumahan layak 

bagi semua orang dan keluarga mereka. 

Masyarakat dunia ternyata terus memperjuangkan penegakan hak dasar manusia atas 

perumahan melalui Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai dorongan agar keadaan 

dan kehidupan manusia benar menjadi lebih benar. SDGs didasarkan atas konsensus dan 

kemitraan global, sembari menekankan tanggungjawab negara berkembang untuk 
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melaksanakan pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju berkewajiban mendukung 

upaya tersebut. 

Secara ringkas, arah pembangunan disepakati secara global mencakup:  

(1) Tanpa kemiskinan;  

(2) Tanpa kelaparan; 

(3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;  

(4) Pendidikan berkualitas; 

(5) Kesetaraan gender; 

(6) Air bersih dan sanitasi; 

(7) Energi bersih dan terjangkau; 

(8) Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak; 

(9) Industri, inovasi, dan infrastruktur; 

(10) Mengurangi kesenjangan 

(11) Keberlanjutan dan komunitas 

(12) Konsumsi dan produksi bertanggung jawab; 

(13) Aksi terhadap iklim; 

(14) Kehidupan bawah laut; 

(15) Kehidupan di darat; 

(16) Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian; 

(17) Kemitraan untuk mencapai tujuan 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 

4.1. LANDASAN FILOSOFIS 

4.1.1. Pengertian 

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(RP3KP) merupakan sebuah skenario rencana 20 (dua puluh) tahun untuk penyelenggaraan 

dan pengelolaan bidang perumahan dan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu baik 

secara lintas sektoral maupun wilayah administratif. Sasaran yang ingin dicapai dalam 

kegiatan RP3KP adalah:  

a. Permasalahan permukiman kumuh mampu ditangani dengan baik, 

b. Tersedianya rencana pembangunan perkim (perumahan-permukiman), dan  

c. Terjadinya peningkatan peran swasta dan masyarakat (partnership).  

 Dengan demikian RP3KP merupakan pedoman bagi pemerintah dalam pembangunan 

dan pengembangan bidang perumahan dan permukiman di Kota Bontang. 

4.1.2. Peran 

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(RP3KP) pada dasarnya merupakan bagian integral dari rencana pembangunan dan 

pengembangan provinsi, kabupaten, maupun kota. RP3KP mempunyai kedudukan yang 

sama dengan berbagai rencana sektor, seperti rencana pengembangan pertanian, rencana 

penataan kawasan hutan, rencana pengembangan kepariwisataan dll. Peruntukan 

penyusunannya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, kabupaten, 

maupun kota yang mengatur cara khusus ruang perumahan dan permukiman dan berbagai 

tindak lanjutnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 

09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman RP4D yang sebelum ditetapkan UU No 1 Tahun 2011 

dan sehingga perencanaan bidang perumahan dan permukiman berubah menjadi RP3KP 

menyebutkan bahwa peranan RP4D antara lain : 

a. Merupakan skenario pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan dari himpunan rencana 

sektor terkait dibidang perumahan dan permukiman, dalam suatu kurun waktu tertentu, 

yang juga merupakan jabaran yang lebih operasional dari kebijaksanaan pembangunan 

perumahan dan permukiman daerah yang lebih tinggi. 
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b. Merupakan payung atau acuan baku bagi seluruh pelaku dan penyelenggara 

(stakeholder) pembangunan perumahan dan permukiman  dalam menyusun dan 

menjabarkan kegiatan masing-masing. 

c. Cerminan dari kumpulan aspirasi/tuntutan masyarakat terhadap perumahan dan 

permukiman yang mampu memberikan akses dan kemudahan layanan yang sama bagi 

kepentingan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan mereka akan rumah layak dalam 

lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif dan berkelanjutan. 

 

4.1.3. Kedudukan 

Kedudukan RP3KP mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai salah satu 

pedoman pembangunan dan pengembangan bidang PKP. Berdasarkan Undang-Undang No. 

1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/ Kota  

mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan  perumahan 

dan permukiman yaitu RP3KP. Dalam penyusunan dokumennya, RP3KP tidak berdiri sendiri 

melainkan berpedoman kepada peraturan dan kebijakan pemerintah lain yang terkait dengan 

PKP. Dalam bidang penataan ruang penyusunan RP3KP mengacu pada RTRW (Rencana 

Tata Ruang Wilayah) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Bidang pembangunan RP3KP 

mengacu pada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Nasional, Provinsi, dan 

Kabupaten/ Kota.  

Dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat telah disebutkan bahwa Rencana 

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah 

dokumen perencanaan yang merupakan jabaran pengisian rencana pola ruang perumahan 

dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas 

wilayah administratif. Tujuan RP3KP adalah agar pemerintah daerah dapat melaksanakan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat sesuai indikator, nilai dan 

batas waktu pencapaian oleh masing-masing pemerintah daerah, serta tujuan yang kedua 

adalah agar pemerintah daerah dapat mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

peruntukan Perumahan dan Kawasan Permukiman.  

Penyusunan RP3KP di Kota Bontang tidak semata berdiri sendiri melainkan sinergi 

dengan kebijakan lain seperti RTRW Kota Bontang, RPJP dan RPJM Kota Bontang, serta 

kebijakan lain terkait dengan rencana perumahan dan permukiman. Dengan demikian arahan 
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rencana yang hendak dicapai dalan RP3KP dapat saling mendukung dengan kebijakan lain di 

Kota Bontang. 

 

4.2. LANDASAN YURIDIS 

4.2.1. Asas Kepastian Hukum 

Dalam negara hukum, asas kepastian hukum menjadi prioritas utama. Asas kepastian 

hukum dalam RP3KP menjadi sumber untuk mengontrol keputusan-keputusan terkait dengan 

kebijakan perumahan dan permukiman dan menjaga kedinamisan sistem hukum agar 

kebijakan RP3KP dapat diterapkan dalam pembangunan di Kota Bontang. Asas kepastian 

hukum diperlukan oleh segenap masyarakat Kota Bontang untuk berpartisipasi dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan RP3KP. pengaturan partisipasi masyarakat akan diatur dalam 

peraturan Wali Kota tentang RP3KP.  

Asas kepastian hukum Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan 

perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan RP3KP 

Kota Bontang. Penyelenggaraan RP3KP Kota Bontang dilakukan dengan berlandaskan 

hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik 

Indonesia. 

Peraturan-peraturan tersebut akan menjadi dasar dan akan menuntun dalam 

penyusunan RP3KP seperti kebijakan pemanfaatan ruang sebagai kawasan permukiman, 

kebijakan pengaturan bangunan permukiman, kebijakan dalam penyediaan prasarana, 

sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, kebijakan pengaturan permukiman di 

kawasan bencana, serta kebijakan dalam penyelesaian masalah perumahan dan 

permukiman yang terdapat di Kota Bontang. 

Dalam pelaksanaan kebijakan yang ada nantinya, asas kepastian hukum yang 

dijalankan sekurang-kurangnya harus menjamin bagi sasaran program mengenai adanya 

pelaksanaan RP3KP yang mampu menciptakan RP3KP yang berbasis kesejahteraan, 

keadilan dan pemerataan, kearifan lokal, efisiensi dan kebermanfaatan, keterjangkauan dan 

kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, 

keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan keberlanjutan, serta keselamatan, keamanan, 

ketertiban, dan keteraturan. 
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4.2.2. Asas Keterpaduan 

Asas keterpaduan mengandung makna bahwa Peraturan Daerah tentang RP3KP yang 

disusun harus mendukung terwujudnya keterpaduan antara subyek yang diatur dengan 

subyek-subyek pengaturan lain yang terkait. Kebijakan RP3KP harus selaras dengan 

kebijakan-kebijakan lain yang terkait seperti Rencana Tata Ruang, Rencana Jangka Panjang, 

Rencana Jangka Menengah serta rencana-rencana sektor lain terkait dengan pengaturan 

perumahan dan permukiman di Kota Bontang.  

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang yang mengatur tentang 

pemanfaatan ruang khususnya peruntukan perumahan dan permukiman menjadi pedoman 

RP3KP dalam pengalokasian pembangunan perumahan dan permukiman. Pengaturan 

perumahan dan permukiman di RP3KP juga harus memperhatikan pengaturan kawasan 

lindung dalam RTRW agar tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi resiko 

dampak kerusakan lingkungan disekitar lokasi perumahan dan pemukiman RP3KP. 

 

Gambar 4.1. Keterpaduan RP3KP dengan Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang 

Kota Bontang 

Sumber :Hasil Analisis, 2018 

Dengan demikian, RP3KP sebagai salah satu kebijakan pembangunan dan 

pengembangan perumahan dan permukiman harus memiliki kedudukan yang jelas dalam 

suatu sistem pembangunan Daerah Kota Bontang. Sehingga pengaturan pembangunan di 
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Kota Bontang terhindar dari tumpang tindih atau ketidak selarasan untuk mewujudkan 

pembangunan  yang berkelanjutan. 

Sejalan dengan asas kepastian hukum sebelumnya, maka asas keterpaduan yang 

berlaku juga harus mampu menjadi acuan sinergis bagi sasaran program pelaksanaan 

RP3KP yang kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kearifan lokal, efisiensi dan 

kebermanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, 

kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan 

keberlanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. Artinya, 

keterpaduan yang terjalin bukan hanya bersifat parsial, namun lebih menyeluruh dan 

memenuhi segala aspek yang nantinya berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan program. 

 

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bontang  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025 memiliki visi 

pembangunan “Kota Maritim Berkebudayaan Indsutri yang Berwawasan Lingkungan dan 

Mensejahterakan Masyarakat.” Dalam visi tersebut disebutkan tentang mewujudkan Kota 

Bontang sebagai Kota Maritim dan entitas administratif ekonomi dan ekologis yang 

didominasi oleh wilayah pesisir dan laut sehingga unsur kemaritiman menjadi salah satu 

penciri kuat bagi Kota Bontang. Selain itu, disebutkan pula bahwa Kota Bontang 

merupakan Kota Berkebudayaan Industri, Berwawasan Lingkungan, dan 

Mensejahterahkan masyarakat untuk terwujudnya masyarakat Kota Bontang yang 

terpenuhi hak-hak dasarknya sehingga menikmati kualitas hidup yang lebih baik, 

berkualitas, dan memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehudupannya. Dengan 

demikian, perumahan sebagai kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas 

pembangunan yang sangat penting untuk diperhatikan.  

Dalam rencana pembangunan jangka panjang Kota Bontang 2005-2025 telah dilakukan 

pengkajian terkait sektor perumahan dan kawasan permukiman baik kondisi eksisting 

pada saat penyusunan RPJP, proyeksi atau perkiraan dan isu strategis. Adapun 

rinciannya sebagai berikut: 
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Kondisi Saat ini 

Bidang Kependudukan 

a. Pertambahan penduduk cukup tinggi, hingga mencapai 2,57% per tahun yang 

disebabkan oleh migrasi. Hal ini berkaitan dengan kondisi Kota Bontang sebagai 

daerah industri.  

b. Penyebaran penduduk Kota Bontang tidak merata. Kepadatan penduduk yang 

tinggi berada di kelurahan-kelurahan pusat kota yang pada umumnya merupakan 

kelurahan pesisir. 

c. Mobiltas penduduk masuk dan keluar Kota Bontang cukup tinggi. Sebagian 

penduduk yang datang dan menetap di Kota Bontang tidak melaporkan diri, 

sehingga administrasi kependudukan kurang akurat. 

Bidang Penataan Ruang 

a. Pembagian struktur ruang Kota Bontang menjadi tiga yaitu: Bagian Wilayah Kota 

(BWK) I dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, Bagian Wilayah Kota 

(BWK) II dengan kegiatan utama industri strategis kota, pelabuhan, dan 

pergudangan, dan Bagian Wilayah Kota (BWK) III dengan fungsi utama pusat 

pemerintahan kota, industri polusi ringan, dan pusat kegiatan olah raga. 

b. Pengembangan 20 tahun mendatang diarahkan ke Kelurahan Bontang Lestari 

dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pengembangan ekonomi Kota Bontang yang bertumpu pada sektor industri dan 

jasa akan membuka peluang tumbuhnya pusat kegiatan baru. 

c. Terjadi konversi pesisir pantai dan pinggiran sungai dari yang awalnya merupakan 

wilayah green belt menjadi area permukiman dan industri.   

Bidang Perumahan dan Permukiman 

a. Perkembangan perumahan dan permukiman di Kota Bontang mengikuti pola 

sebaran dan migrasi penduduk. Perkembangan permukiman di beberapa 

kawasan yang tidak disertai dengan pemenuhan PSU menimbulkan permukiman 

kumuh dan masalah sosial perkotaan 

b. Bertambahnya penduduk di sekitar bantaran sungai dan pesisir menjadikan 

permukiman di atas air dan di pinggir sungai semakin berkembang, sehingga 

menurunkan kualitas lingkungan dan menjadikan kawasan menjadi tidak 

berwawasan lingkungan 
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c. Pembangunan perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan, 

pemerataan kebutuhan hunian, serta mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh 

merupakan harapan pemerintah dan masyarakat 

d. Penyediaan perumahan dan permukiman masih terpusat ke perkotaan 

e. Permukiman kumuh di dekat sungai dan pesisir menjadi masalah yang sulit 

diselesaikan 

Perkiraan  

Bidang Kependudukan 

Pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak merata 

menyebabkan kepadatan penduduk yang tinggi di pusat kota. Hal ini menimbulkan 

munculnya permukiman-permukiman kumuh dengan masalah sosial yang tinggi.  

Bidang Penataan Ruang 

Bertambahnya penduduk di sekitar bantaran sungai menjadikan permukiman di 

atas air dan di pesisir semakin berkembang. Namun perkembangan permukiman yang 

tidak disertai dengan pemenuhan sarana dan prasarana akan menimbulkan 

permukiman kumuh dan memunculkan permasalahan sosial perkotaan. 

Perkembangan permukiman di sekitar sungai dan area pesisir menyebabkan 

penurunan kualitas lingkungan. 

Bidang Perumahan dan Permukiman 

Timbulnya permukiman kumuh akibat perkembangan permukiman yang tidak 

disertai pemenuhan PSU di beberapa kawasan. Bertambahnya penduduk di sekitar 

bantaran sungai dan pesisir menjadikan permukiman di atas air dan di pinggir sungai 

makin berkembang sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Dalam 

jangka panjang, kondisi perumahan dan permukiman di Kota Bontang akan semakin 

membaik, namun penyediaannya masih terpusat di perkotaan. Upaya pengembangan 

perumahan dan permukiman di Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan sedang didorong, namun terkendala ketersediaan 

energi listrik dan penyediaan air bersih.  

 

Isu Strategis 

Bidang Kependudukan 
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a. Isu strategis yang berkaitan dengan kependudukan di Kota Bontang adalah : 

b. Pertumbuhan penduduk tinggi. Pertambahan jumlah penduduk secara umum 

didominasi oleh mobilitas penduduk dari luar daerah ke Kota Bontang. Angka 

pertumbuhan penduduk Kota Bontang yang tinggi disebabkan oleh dua faktor, yaitu 

dari angka kelahiran yang selalu meningkat dan tingginya angka migrasi. 

c. Penyebaran penduduk Kota Bontang yang belum merata, terutama ke arah 

Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Masih minimnya infrastruktur dasar di kawasan Bontang Lestari 

dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan membuat 

kawasan tersebut masih belum berkembang. 

d. Lemahnya manajemen dan administrasi kependudukan. 

Bidang Penataan Ruang 

a. Pengembangan ruang wilayah tidak dilaksanakan secara konsisten sesuai 

perencanaan yang telah ditetapkan. 

b. Pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan fungsi kawasan dalam menopang daya 

dukung lingkungan dalam jangka panjang belum terkendali dengan baik. 

Bidang Perumahan dan Permukiman 

Isu strategis pengembangan perumahan dan permukiman adalah masyarakat 

belum siap menerapkan pembangunan perumahan dan permukiman yang 

berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat, pemerataan 

kebutuhan hunian bagi masyarakat serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh 

dengan melibatkan peran serta swasta 

 

Dalam RPJP Kota Bontang juga telah dijelaskan tentang tahap pembangunan Kota 

Bontang yang dikelompokkan dalam 5 tahunan.  Adapun tahapan tersebut antara lain : 
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Ga

mbar 4.2 Tahap Pembangunan RPJPD 2005-2025 

Dalam RPJP Kota Bontang 2005-2025 telah disebutkan tahapan pembangunan dan 

rincian prioritas pembangunan sebagai penjelasan kegiatan pendukung dalam 

mewujudkan pelaksanaan tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana dalam 

gambar diatas. Dalam penjelasan tersebut sektor perumahan dan permukiman belum 

dijelaskan secara detail terkait arahan penyelenggaraan perumahan dan permukiman, 

meskipun demikian terdapat beberapa tahapan yang memiliki keterkaitan dengan 

penyelenggaraan perumahan dan permukiman . 

 

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bontang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berlaku di Kota Bontang saat ini 

adalah RPJMD Kota Bontang 2016-2021 yang digunakan sebagai pedoman 

pembangunan 5 tahun berturut-turut hingga tahun 2021 mendatang. RPJMD tahun 2016-

2021 berada pada transisi ditahapan lima tahun kedua dan ketiga dalam tata waktu 

RPJPD Kota Bontang. Penekanan pada lima tahun kedua adalah pada penguatan dua 

periode pembangunan sebelumnya, yaitu kualitas SDM baik bidang kesehatan dan 

pendidikan semakin baik, pemerataan hasil pembangunan, prasarana dan sarana dasar 
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pembangunan telah dicapai, dan pemerintahan berjalan makin efektif dan efisien. Periode 

pembangunan RPJP tahun ketiga adalah untuk menguatkan Bontang sebagai kota 

maritim berkebudayaan industri.  

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Bontang dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu diwujudkan 

suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai 

budaya yang adiluhung, sehingga dirumuskan Visi Pembangunan Kota Bontang yang 

akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021), yaitu “Menguatkan Bontang 

sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas 

Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. 

Untuk mewujudkan visi sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan tujuan 

dan sasaran pembangunan Kota Bontang yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun mendatang. Dalam kurun tahun 2016-2021, Kota Bontang memiliki tiga (3) 

misi, yaitu: 

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui Peningkatan Kualitas 

Sumberdaya Manusia 

2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui Peningkatan Kualitas 

Lingkungan Hidup 

3. Menjadikan Kota Bontang Sebagai Creative City Melalui Pengembangan Kegiatan 

Perekonomian Berbasis Sektor Maritim 

Sektor perumahan menjadi sasaran dalam Misi I dan II RPJMD Kota Bontang tahun 

2016-2021. Strategi dan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan 

dan kawasan permukiman Kota Bontang berdasarkan RPJMD Kota Bontang dijabarkan 

sebagai: menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui Peningkatan Kualitas 

Sumberdaya Manusia dengan meningkatkan pembangunan perkotaan dan permukiman, 

serta menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui Peningkatan Kualitas 

Lingkungan Hidup untuk mewujudkan Kota Bontang sebagai Kota yang tanggap mitigasi 

dan adaptasi bencana (resilience) melalui mitigasi dan penanganan bencana melalui 

pemetaan potensi bencana yang disertai upaya-upaya antisipasi melalui penyadaran, 

penyuluhan dan pelatihan 
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C. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang 

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) berfungsi sebagai arahan pemanfaatan ruang dalam 

rangka pembangunan dan pengembangan wilayah baik ekonomi, sosial, budaya dan 

sebagainya. Dalam RTRW Kota Bontang terkait perumahan dan permukiman diatur dalam 

pola ruang dimana disebutkan sebagai peruntukan  kawasan permukiman. Dalam RTRW 

Kota Bontang dijelaskan kebijakan penetapan kawasan permukiman yang meliputi : 

a. Struktur dan pola ruang perumahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Bontang terbagi berdasarkan kepadatannya, yaitu: 

1. Pengembangan perumahan kepadatan tinggi dan perumahan di atas air 

dengan arahan pembatasan jumlah perumahan, 

2. Pengembangan perumahan kepadatan sedang dengan arahan 

pengembangan menahan laju perkembangan, dan 

b. Pengembangan perumahan kepadatan rendah selain pola ruang kawasan 

budidaya, pola kawasan lindung suaka alam dan cagar budaya juga menjadi 

arahan untuk pengembangan perumahan. 

c. Kawasan perumahan atas air di Kelurahan Bontang Kuala dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai kawasan 

potensi cagar budaya. 

Arahan peruntukan kawasan permukiman ini menjadi dasar dalam penyusunan 

arahan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman di Kota Bontang  

 

4.3. LANDASAN SOSIOLOGIS 

4.3.1. Asas Keterbukaan (Peran Serta Masyarakat) 

Setiap masyarakat di Kota Bontang berhak untuk mendapatkan informasi pembangunan dan 

pengembangan perumahan dan permukiman salah satunya adalah RP3KP Kota Bontang 

yang dapat mewujudkan kehidupan adil, makmur dan sejahtera, karenanya secara umum 

informasi kebijakan RP3KP bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat guna kepentingan 

bersama. Keterpaduan rencana pembangunan di bidang perumahan dan permukiman tingkat 

Kabupaten/Kota diharapkan dapat selaras dengan kebijakan keruangan dan rencana 

pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman tingkat Provinsi. Peraturan ini 
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harus mengatur dengan jelas sifat terbuka pada informasi rencana pembangunan dan 

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang diselenggarakan oleh instansi 

pemerintah Kota Bontang.  

4.3.2. Tujuan Keterbukaan (Peran Serta Masyarakat) 

Asas keterbukaan berarti bahwa informasi di dalam rencana dan arahan kebijakan yang di 

dalam RP3KP selenggarakan untuk dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan 

memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkannya dengan 

tujuan mewujudkan kehidupan adil, makmur, dan sejahtera bagi semua pihak yang terlibat. 

4.3.3. Ruang Lingkup Keterbukaan (Peran Serta Masyarakat) 

Ruang lingkup dalam keterbukaan peran serta masyarakat adalah seluruh masyarakat di 

Kota Bontang yang merupakan sasaran kebijakan RP3KP dan yang terlibat didalam 

prosesnya. 

4.3.4. Area Kebijakan Partisipatif Masyarakat dan Bentuk Keterbukaan (Peran Serta 

Masyarakat) 

Sebagai wujud keterbukaan dan membuka peran serta masyarakat, RP3KP Kota Bontang 

dapat dilakukan dengan kegiatan penyebarluasan informasi ke masyarakat dan instansi 

pemerintah yang berkaitan. Kegiatan penyebarluasan luasan informasi dapat dilakukan 

melalui sosialisasi, media internet dan sebagainya untuk kemudian mampu diakses 

masyarakat guna kepentingan bersama. Bentuk partisipasi yang ada yakni partisipasi 

masyarakat yang terbuka yang telah disepakati bersama guna kepentingan tujuan 

mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi semua pihak yang terlibat. 
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BAB V 

LINGKUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BONTANG 

5.1. Kondisi Umum 

Seiring dengan perkembangan wilayah, maka kebutuhan akan rumah juga terus 

mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan atau siklus manusia. Rumah dapat diartikan 

sebagai ruang dimana manusia hidup dan melakukan aktifitas kehidupan dan bebas dari 

gangguan fisik maupun psikis. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah juga berfungsi 

sebagai tempat manusia berlindung dari gangguan cuaca atau iklim dan makhluk  hidup lainnya. 

Secara sosial, rumah juga berfungsi sebagai tempat awal pengembangan kehidupan dan 

penghidupan keluarga dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur, pusat pendidikan 

keluarga, pengenalan dan pengembangan budaya, pengenalan terhadap nilai kehidupan, 

penyiapan generasi muda, dan sebagai manifestasi jati diri. dalam kerangka ekologis hubungan 

manusia dengan lingkungan permukiman, maka terlihat kualitas sumber daya manusia  di masa 

yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan kawasan permukiman  

dimana manusia menempatinya. Perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu 

faktor strategis dalam upaya membangun manusia seutuhnya, yang memiliki kesadaran untuk 

selalu menjalin hubungan antara sesame manusia, lingkungan tempat tinggal, berperan sebagai 

pendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, dan senantiasa bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia idealnya dapat dimiliki oleh setiap 

keluarga dengan kondisi yang layak. Namun hal tersebut sulit diwujudkan karena pertumbuhan 

penduduk yang terus mengalami peningkatan terlebih di kawasan perkotaan. Pemenuhan 

kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat tidak mudah, terlebih di kawasan perkotaan 

dengan karakteristik lahan yang padat dengan harga tanah yang sangat tinggi memberikan 

peluang kecil kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni di 

kawasan perkotaan. Dampaknya, muncul slum area di beberapa titik kawasan perkotaan yang 

memberikan kekurangnyamanan terhadap pemandangan dan kehidupan perkotaan. Slum di 

kawasan perkotaan muncul karena keterbatasan masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah 

layak huni, sehingga perkampungan illegal berkembang menjadi slum area. 
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Berkembangnya Kota Bontang sangat erat kaitannya dengan keberadaan PT. Badak dan     

PT. Pupuk Kaltim beserta afiliasinya. Untuk menarik investor agar berinvestasi di Kota Bontang 

maka pemerintah menyiapkan kawasan industri baru serta membangun bandara umum. 

Pesisir  Kota  Bontang  memiliki  ekosistem  dasar  yang  lengkap karena terdiri dari hutan 

mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kota 

Bontang juga memiliki potensi untuk wisata bahari dan wisata mangrove selain perikanan. 

Sebagian terumbu karangnya masih baik sehingga dapat dikembangkan untuk lokasi diving dan 

snorkling. Hutan mangrove memiliki jenis yang bervariasi sehingga cocok untuk ekowisata.  

Dalam upaya pemecahan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman  yang 

telah dilaksanakan sebagian besar bersifat sektoral dan tidak berkesinambungan. Sehingga 

masalah yang ada tidak terselesaikan dengan maksimal. Sedangkan pembangunan perumahan 

dan kawasan permukiman  di Kota Bontang terus menghadapi tantangan yang semakin 

kompleks dan belum seluruhnya terakomodasi dalam pengembangan kawasan yang tepat. 

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus mampu menciptakan 

lingkungan perumahan dan kawasan permukiman  yang layak, bersih, sehat dan aman perlu 

ditingkatkan melalui suatu rencana yang bersifat berkelanjutan yang menjamin penyediaan air 

bersih, fasilitas sosial dan ibadah, fasilitas ekonomi dan transportasi, fasilitas rekreasi dan 

olahraga, serta prasarana lingkungan termasuk fasilitas air limbah, disertai peningkatan 

kesadaran dan tanggungjawab warga masyarakat agar makin banyak masyarakat yang 

mendiami rumah sehat dalam lingkungan yang sehat. 

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan kongkuren bidang perumahan. 

Salah satu kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan perumahan pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan otonomi daerah adalah membentuk dan menerapkan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan kewenangannya. Pembentukan peraturan perundang-undangan di 

daerah berfungsi memberikan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi dengan memperhatikan ciri-ciri masing-masing daerah. Dengan demikian, 

penyusunan peraturan di daerah harus selaras tidak bertentangan dengan dengan aturan yang 

berada diatasnya dan kepentingan umum. 

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman menjelaskan 

bahwa salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah menyelenggarakan perumahan dan 

permukiman di daerahnya, dan menyusun rencana pembangunan dan pengembangan 
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perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP). Kota Bontang sebagai salah satu provinsi di 

Indonesia juga mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan perumahan dan kawasan 

permukiman  serta penyusunan RP3KP Kota Bontang. Dalam menguatkan posisi RP3KP 

sebagai acuan operasional dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman  di Kota 

Bontang maka diperlukan penyusunan RP3KP ke dalam peraturan Daerah sebagai tahap 

legalisasi RP3KP Kota Bontang.  

Keberadaan Peraturan Daerah tentang RP3KP diharapkan akan menjadi dasar hukum 

dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman  mewujudkan visi Pembangunan 

Perumahan dan Kawasan permukiman  Kota Bontang yaitu mewujudkan pemerintahan yang 

mampu mengarahkan, mengatur dan mengendalikan pelayanan terkait dengan perumahan dan 

kawasan permukiman  di wilayah Kota Bontang. 

 

5.2. Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman  

5.2.1. Kondisi geografis 

Kota Bontang pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi 

daerah otonom yang berdiri sendiri berdasarkan Undang–Undang No. 47 tahun 1999 

tentang Pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama–sama dengan Kabupaten Kutai 

Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara. 

Luas wilayah Kota Bontang yang hanya 159,03 km2 terdiri dari wilayah laut seluas 

349,77 km2 (70,30%) dan wilayah darat seluas 147,80 km2 (29,70%). Kota Bontang 

terletak antara 117°23' sampai dengan 117°38' Bujur Timur  dan  0°01'  sampai  dengan  

0°12'  Lintang Utara. Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No 17/2002 

tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat pada 16 Agustus 2002, Kota 

Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, 

Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Adapun wilayah administrasi 

Kota Bontang adalah sebagai berikut:  

 Sebelah Utara   : Kabupaten Kutai Timur 

 Sebelah Timur  : Selat Makassar 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara 

 Sebelah Barat  : Kabupaten Kutai Timur 

Dilihat dari posisi geostrategi, Kota Bontang terletak di pesisir tengah Kalimantan 

Timur menghadap langsung ke Selat Makasar yang dengan panjang pantai ± 24,4 km. 
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Wilayah tersebut merupakan Alur Laut Kepulauan  Indonesia  II  (ALKI  II)  dan  

Internasional  sehingga potensial untuk mendukung berkembangnya interaksi wilayah Kota 

Bontang dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. 

Kondisi ini menjadikan Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan diantaranya: 3 (tiga) 

terminal khusus, 2 (dua) pelabuhan umum dan 1 (satu) pelabuhan pendaratan ikan. 

Untuk mendorong tumbuhnya sektor jasa kelautan, pemerintah berupaya 

membangun  pelabuhan serta jaringan jalan untuk akses keluar masuk Kota Bontang. 

Dengan ketersediaan prasarana tersebut Kota Bontang akan menjadi jalur transportasi 

penumpang dan barang bagi Kalimantan Timur untuk wilayah tengah. 

Tabel 5.1. Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah RT di Kota Bontang 

Kecamatan / Kelurahan Luas Wilayah (km2) Jumlah RT 

Bontang Selatan 109,2422  

1. Berbas Pantai 0,5918 24 
2. Berebas Tengah dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

0,8835 62 
3. Tanjung Laut Indah 3,0592 33 
4. Satimpo 16,1215 25 
5. Tanjung Laut 1,3774 38 
6. Bontang Lestari dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

87,2088 19 
Bontang Utara 31,8542 205 

1. Api Api 2,1530 42 
2. Bontang Baru dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

2,2163 28 
3. Bontang Kuala 7,8948 20 
4. Guntung 11,1869 18 
5. Guntung Elai 5,0164 45 
6. Loktuan dan/atau sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

3,3868 52 
Bontang Barat 17,9339 93 

1. Belimbing dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

9,6141 51 
2. Kanaan 6,0167 12 
3. Telihan 2,3031 30 

 Jumlah 159,03  

Sumber : Kecamatan-Kecamatan Dalam Angka Kota Bpntang, 2017 

5.2.2. Kondisi Fisik dan Sumber Daya Alam 

A. Kondisi Topografis 

Secara topografis, wilayah Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah yang 

datar, landai, dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0 – 106 m di atas 

permukaan laut. Mayoritas wilayah  (48%) menempati kawasan pinggir 

pantai yang  relatif  datar,  sehingga  relief  Kota  Bontang  terlihat  mendatar  di  

wilayah pantai, dan bergerak membukit dan bergelombang dari bagian selatan ke 

barat.  
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Tabel 5.2. Sebaran Luas Kota Bontang berdasarkan Ketinggian 

No Kecamatan Kelurahan 
Luas berdasarkan Kelas Ketinggian (Ha) 

Jumlah 
0-15 m 15-25 m 25-100 m 100-500 m 

1 Bontang Utara Loktuan dan/atau 

sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 86 166 178 

 

430 

Belimbing dan/atau 

sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 1.025 428 552 

 

2.005 

Bontang Baru dan/atau 

sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 303 487 100 

 

890 

Bontang Kuala 579 6 - 

 

585 

Jumlah 1.993 1.087 830 

 

3.91 

Satimpo 486 782 8 

 

2.122 

Tanjung Laut 573 127 - 

 

700 

2 Bontang Selatan Berebas Tengah 

dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-

undangan 26 208 

  

234 

Berbas Pantai 102 3 

 

20 105 

Bontang Lestari 

dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-

undangan 2.235 1.415 4.893 20 7.709 

Jumlah 3.442 2.535 4.901 

 

10.87 

 

Bontang Jumlah 5.415 3.622 5.723 20 14.780 

 Sumber : Laporan Akhir RP3KP Kota Bontang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kota Bontang, 2017 
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Gambar 5.1. Peta Topografi Kota Bontang 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

 

B. Kondisi Jenis Tanah 

Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning, aluvial dan kompleks latosol. 

Jenis tanah ini memiliki lapisan kuning (top soil) yang tipis, peka erosi  dan  

miskin  unsur hara. Untuk pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan 

dibutuhkan pengolahan awal berupa perbaikan tanah (soil stabilization) dan 

pengamanan  hutan,  sehingga  kestabilan tanah dan persediaan air tanah tetap 

terjaga. 
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Gambar 5.2. Peta Jenis Tanah Kota Bontang 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

 

C. Kondisi Hidrologi 

Secara hidrologi, wilayah Kota Bontang terdiri atas 3 Daerah Aliran Sungai 

(DAS), yaitu: 

a) DAS Guntung 

Sungai  Guntung terletak di Kelurahan Guntung  merupakan  kelurahan 

paling Utara di Kota Bontang. Sungai Guntung melayani kawasan di 

Kelurahan Guntung dan sekitarnya. Luas DAS Guntung kurang lebih 23,24 

km2 dengan panjang aliran sungai sepanjang 11,36 km. Lebar sungai 

antara 2-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter. Ketinggian air 

pada saat surut terendah adalah 1 meter, sedangkan ketinggian air pada 

saat pasang tertinggi adalah 3,5 meter. 

b) DAS Bontang 

Sungai Bontang membentang dari Kelurahan Bontang Kuala, Api-api, 

Kanaan, Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
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perundang-undangan, dan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sungai Bontang melayani 

kawasan di Kelurahan Bontang Kuala, Bontang Baru dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Api-api, Kanaan, 

Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan, dan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan sekitarnya. Luas DAS Bontang kurang 

lebih 53,28 km2 dengan panjang aliran sungai sepanjang 25,62 km. 

Lebar sungai antara 4-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2,5 meter. 

Ketinggian air pada saat surut terendah adalah 1 meter, sedangkan 

ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah 3,5 meter. 

c) DAS Nyerakat 

Sungai Nyerakat terletak di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, merupakan kelurahan 

paling selatan di Kota Bontang. Sungai Nyerakat melayani kawasan di 

Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan sekitarnya. Luas DAS Nyerakat kurang lebih 

16,75 km2 dengan panjang aliran sungai sepanjang 13 km, lebar sungai 

antara 3-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter. 

Ketiga DAS tersebut merupakan bagian dari Sub DAS Santan Ilir yang semuanya 

bermuara di Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut juga mengalirkan air yang 

berasal dari mata air, terutama air yang keluar dari batuan pasir halus, pasir 

kasar dan lempung pasiran yang berasal dari formasi Balikpapan. 

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menempati wilayah Kota Bontang merupakan 

bagian dari Sub DAS Santan Ilir. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini 

adalah Sungai Guntung, Sungai Bontang, Sungai Busuk, Sungai Nyerakat Kanan 

dan Sungai Nyerakat Kiri yang semuanya bermuara  di  Selat  Makasar.  Sungai-

sungai  tersebut  berhulu  di  bagian barat  wilayah  Kota  Bontang  atau  di  

wilayah  Kabupaten  Kutai  Timur. Sungai-sungai tersebut juga mengalirkan air 

yang berasal dari mata air, terutama air yang keluar dari batuan pasir halus, pasir 

kasar dan lempung pasiran yang berasal dari formasi Balikpapan.  
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Secara administratif DAS Bontang terletak di Kecamatan Sangatta Kabupaten 

Kutai Timur (DAS Bontang hulu), Kecamatan Bontang Barat (DAS Bontang 

Tengah), Kecamatan Bontang Selatan (DAS Bontang Tengah), Kecamatan 

Bontang Utara (DAS Bontang Tengah) dan Kecamatan Bontang Baru dan/atau 

sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (DAS Bontang Hilir). 

DAS Bontang memiliki luas 59,710 km2 dan panjang sungai utama 41,173 km 

dengan alur berkelok- kelok (meandering). DAS Bontang yang melintasi Kota 

Bontang memiliki luas kurang lebih 300 km2 dan panjang sungai utama 17 km. 

Tabel 5.3. Sistem Hidrologi (DAS) di Kota Bontang 

No Nama Sungai 
Panjang 

(km) 
Luas 
(m2) 

Lebar (m) Kedalaman 
(m) 

Debit (m3/dtk) 

Permukaan Dasar Maks Min 

1 Sungai Bontang 41.173 59.71 9 6 1 - 3.5 113.79 4 

2 Sungai Guntung 15.879 23.612 7 5 1 - 3 - - 

3 Sungai Kanibungan 4.892 5.190 5 3 0.3 - 0.5 - - 

4 Sungai Semputuk 20.59 20.002 3 2 0.3 - 0.5 - - 

5 Sungai Nyerakat 22.295 29.388 6 3.5 0.5 - 2 2,200 0,176 

6 Sungai Belimbing 11.3 15.627 5 3 0.3 - 0.5 - - 

7 Sungai Tanjung Limau 3.48 1.478 3 2 0.3 - 0.5 - - 

8 Sungi Busuk 11.010 25.798 5 3 0.3 - 0.5 - - 

9 Sungai Budak 9.650 20.468 4 2.5 0.3 - 0.5 - - 

       Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, 2017 

D. Kondisi Geologi 

Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan  

Kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai 

Santan, sebelah perbukitan sebelah timur Gunung Lobang Batik dan sebelah 

utara Sungai Temputuk. Dari aspek litologi, formasi batuan di Kota Bontang terdiri 

dari enam formasi batuan, yaitu : 
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 Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, kerikil, lempung dan 

lumpur sebagai endapan sungai, rawa, pantai dan delta. 

 Formasi kampung baru yang tersusun atas batu pasir kuarsa dengan 

sisipan lempung, lanau dan serpih dengan sifat lunak dan mudah hancur. 

Formasi ini memiliki aquifer potensial di daerah Bontang dengan jenis  

batuan  yang  bertindak  sebagai  aquifer berupa kerikil, pasir kuarsa 

yang bersifat lepas, batu pasir dan pasir lempung. 

 Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan batu pasir kuarsa, batu 

lempung lanauan dan serpih dengan sisipan napal, batu gamping dan 

batubara. Formasi Balikpapan merupakan formasi terbesar di Kawasan 

Pesisir Bontang dengan arah utara-selatan. 

 Formasi Pulaubalang. Merupakan perselingan batu pasir kuarsa, batu 

pasir dan batu lempung dengan sisipan batubara. 

 Formasi Bebulu. Merupakan formasi batuan terkecil di Kawasan 

Pesisir Bontang yang tersusun atas batu gamping dengan sisipan 

lempung lanauan dan sedikit napal. 

 Formasi Pamaluan. Tersusun atas batu lempung dan serpih dengan 

sedikit napal, batu pasir dan batu gamping. 

Struktur geologi daerah Bontang adalah struktur perlipatan antiklin dan sinklin 

serta sesar dan kekar. Struktur batuan tersebut terjadi pada umur Tersier awal 

sampai Tersier akhir, yang terlihat oleh bentuk bentang alamnya pada beberapa 

lokasi, tapi di tempat lain hanya dapat diketahui dari pola sebaran batuan atau 

dari hasil penafsiran pengukuran bidang perlapisannya. 

Sebagian struktur lipatan berarah baratdaya-timurlaut. Antiklin Api-api pada 

Formasi Pulau Balang melandai kearah barat dan timur, dengan kemiringan 

lapisan berkisar dari 5-200, mendekati puncak antiklin kemiringan lapisan 

mencapai 500. Struktur sesar berupa patahan naik dan sesar geser jurus. Sesar 

naik terdapat di bagian barat berarah barat daya–timur laut melewati Gunung 

Lobang batik. Sesar naik ini diduga merupakan kelanjutan proses dari  

pembentukan antiklin. Pada peta geologi (GTL Bandung, 1990), maka pelurusan 

sesar naik masih diduga sebagai kelurusan sumbu antiklin. 
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E. Kondisi Klimatologi 

Secara klimatologi, Kota Bontang memiliki iklim tropis yang sama dengan wilayah  

khatulistiwa  dan  dipengaruhi  iklim  tropis  basah  dengan ciri-ciri khas hujan 

terjadi di sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 24-33C. Oleh karena itu, hampir 

tidak memiliki perbedaan pergantian musim hujan dan kemarau. Angin  musim  

Barat   pada umumnya terjadi pada bulan November-April dan musim angin timur 

terjadi pada bulan Mei-Oktober. 

Curah hujan dipengaruhi oleh bertiupnya angin muson barat yang basah pada 

bulan Desember-Februari yang menyebabkan hujan, sedangkan pada bulan Juni-

September bertiup angin muson timur yang menyebabkan terjadinya kemarau. 

Pada bulan Maret-Mei dan September-Nopember merupakan bulan-bulan 

peralihan. Pada bulan-bulan peralihan terjadi cuaca yang sama yaitu adanya arus 

angin konveksi yang memungkinkan hujan walaupun pada saat musim kemarau. 

Curah hujan selama tahun 2016 sangat beragam, dimana curah hujan tertinggi 

terjadi pada bulan Januari (curah hujan 326,4 mm dan 21,5 hari hujan), terendah 

pada bulan Februari (curah hujan 142,7 mm dengan 7 hari hujan). 

Suhu udara di Kota Bontang berkisar antara 23,00 – 34,00⁰C. Sedangkan 

kelembaban udara di Kota Bontang rata-rata 52,00 – 98,00% dengan kecepatan 

angin berkisar antara 10,00 – 18,30 knot. Rata-rata catatan curah hujan Kota  

Bontang  cukup  besar,  yakni  pada  kisaran  176,00  –225,20 mm/th. 

Berdasarkan tabel 2.4 terlihat bahwa curah hujan bulanan selama 3 (tiga) tahun  

sebagian  besar  di  atas  100  mm. Hal ini menggambarkan bahwa curah 

hujannya cukup tinggi sehingga Kota Bontang perlu waspada terhadap bahaya 

banjir setiap saat. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya teknis pengelolaan DAS 

agar banjir dapat diantisipasi sejak dini.  

Tabel 5.4. Keadaan Iklim Kota Bontang Tahun 2010-2015 

No Keadaan Iklim 2012 2013 2014 2015 

1 Suhu (0C) 

    

 

Suhu Terendah 23,95 23,00 23,00 24,00 
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No Keadaan Iklim 2012 2013 2014 2015 

 

Suhu Tertinggi 32,10 33,80 34,00 30,00 

2 Kelembaban Udara (%)  

   

 

Kelembaban Udara Terendah 57,09 52,00 55,00 64,00 

 

Kelembaban Udara Tertinggi 88,09 98,00 97,00 91,00 

3 Curah Hujan (mm/th)  

   

 

Curah Hujan Terendah 203,30 200,00 176,00 - 

 

Curah Hujan Tertinggi 225,20 217,00 200,00 - 

4 Kecepatan Angin (Knot)  

   

 

Kecepatan Angin Terendah 16,08 13,00 10,00 10,00 

 

Kecepatan Angin Tertinggi 18,02 18,00 18,30 18,30 

Sumber : Dinas Perhub, Kominfo Kota Bontang, 2016 

5.2.3. P

enggunaan Lahan 

Penggunaan tanah terbesar masih berupa semak belukar sebesar 6.870,98 ha 

(46,49%). Penggunaan lainnya terdiri dari hutan sejenis seluas 2.764,48 ha 

(18,70%), bakau seluas 1.115,51 ha (7,55%), tambak seluas 328,18 ha (2,19%), 

pekarangan seluas 972,87 ha (6,58%), rumah/bangunan gedung seluas, 1.355,56 ha 

(9,170%) dan fasilitas umum seluas  562,43  ha  (3,13%). Jenis penggunaan  lahan  

secara  terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5.5. Penggunaan Tanah di Kota Bontang Tahun 2016 

No Jenis Penggunaan Lahan 
Luas 

(Ha) % 

1 Akomodasi dan Rekreasi 6.362274 0,039 

2 Danau/Situ/Waduk 33.358284 0,209 

3 Hutan 5031.424112 31,531 
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No Jenis Penggunaan Lahan 
Luas 

(Ha) % 

4 Industri Non Pertanian 654.25035 4,100 

5 Jalur Hijau 209.382323 1,312 

6 Jasa Kesehatan 13.287204 0,083 

7 Jasa Pelayanan Umum 85.6024 0,536 

8 Jasa Pemerintahan 89.184852 0,558 

9 Jasa Pendidikan 38.057412 0,238 

10 Jasa Peribadatan 13.810398 0,086 

11 Lembaga Usaha 10.586322 0,066 

12 Makam 5.165476 0,032 

13 Mangrove 2640.872567 16,549 

14 Pasar 2.562649 0,016 

15 Perdagangan Umum 19.20737 0,120 

16 Pergudangan 3.523926 0,022 

17 Perikanan 387.385324 2,427 

18 Pertanian Tanah Basah 17.864009 0,111 

19 Pertanian Tanah Kering 1220.904831 7,651 

20 Perumahan Teratur 646.132635 4,049 

21 Perumahan Tidak Teratur 1114.305013 6,983 

22 Prasarana Transport 55.865816 0,350 

23 Semak 3501.315426 21,942 

24 Sungai 3.359954 0,021 

25 Tanah Kosong 141.543666 0,887 

26 TPA 11.642346 0,072 

 
Jumlah 15956.95694 100 

   Sumber : Bappelitbang Kota Bontang,2016;  

Penggunaan wilayah laut dan pesisir Kota Bontang cukup kompleks. Pada wilayah 

tersebut telah terdapat banyak aktivitas masyarakat maupun swasta yang 

menjadikan potensi pengembangan wilayah lautnya sangat sempit. Penggunaan 

ruang laut yang terbesar adalah untuk alur pelayaran, sebagaimana pada Tabel 5.6.  

Tabel 5.6. Penggunaan Lahan Wilayah Laut Kota Bontang 

No Penggunaan Luas (Ha) % 

A Flat     

 
- Gosong karang 940 2,69 
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No Penggunaan Luas (Ha) % 

- Pasir 

- Pasir lumpur 

158 0,45 

100 0,29 

B Terumbu karang 2.799 8,00 

C Alur pelayaran     

 

 

- PT. Badak NGL 

- PT.PKT 

1.311 3,75 

3.464 9,90 

D Area efektif untuk kegiatan perikanan 9.384 26,83 

E 
Penggunaan lain (alur rakyat, alur Tanjung 

laut, & 
16.821,0 48,092 

 
Luas Total Wilayah Laut 34.977,00 100,00 

Sumber : RTRW Kota Bontang,2016 
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Gambar 5.3 Peta Tata Guna Lahan  Kota Bontang 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 
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5.2.4. Kondisi Kependudukan  

Berdasarkan  data  BPS,  bahwa  jumlah  penduduk  Kota  Bontang pada tahun 2015 

sebesar 163.326 jiwa dengan laju pertumbuhan 2,32 %. Tingkat kepadatan penduduk 

tertinggi pada tahun 2015 terdapat di Kecamatan Bontang Utara sebesar 2.700 jiwa per 

km2 disusul Kecamatan Bontang Barat sebesar 1.625 jiwa per km2 dan Kecamatan 

Bontang Selatan sebesar 619 jiwa per km2. 

Berdasarkan Kota Bontang dalam Angka Tahun 2017, Kecamatan dengan jumlah 

populasi tertinggi dan terpadat adalah Kecamatan Bontang Utara, dimana 40,68% 

penduduk yang ada di Kota Bontang tinggl di Kecamatan Bontang Utara dengan tingkat 

kepadatan mencapai 2132,05 Jiwa/Km2. Data kependudukan Kota Bontang per 

Kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 5.7. Data Kependudukan Kota Bontang Tahun 2016 

 
Kecamatan 

Populasi Penduduk (Jiwa) 
Pertumbuhan 

Penduduk 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 2015-2016 

Bontang Selatan 34.078 31.473 65.551 1,84 

Bontang Utara 35.609 32.274 67.883 1,31 

Bontang Barat 17.610 15.824 33.434 4,63 

Sumber: Kota Bontang dalam Angka, 2016 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Bontang Utara merupakan 

kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi, akan tetapi laju pertumbuhan 

penduduknya masih rendah yaitu 1,31% dari tahun 2015 dan Kecamatan Bontang 

Barat merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 

adalah 4,63%. Proyeksi penduduk Kota Bontang daru tahun 2017 hingga tahun 

2038 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.8. Proyeksi Penduduk Kota Bontang 

Tahun 
Bontang Selatan 

(jiwa) 
Bontang Utara 

(jiwa) 
Bontang Barat 

(jiwa) 

2017 66.757 68.772 34.982 

2018 67.985 69.673 36.602 

2019 69.236 70.586 38.296 

2020 70.510 71.511 40.069 

2021 71.808 72.447 41.925 

2022 73.129 73.396 43.866 

2023 74.475 74.358 45.897 

2024 75.845 75.332 48.022 

2025 77.240 76.319 50.245 

2026 78.662 77.319 52.572 

2027 80.109 78.332 55.006 

2028 81.583 79.358 57.552 

2029 83.084 80.397 60.217 

2030 84.613 81.450 63.005 

2031 86.170 82.517 65.922 

2032 87.755 83.598 68.974 

2033 89.370 84.694 72.168 

2034 91.014 85.803 75.509 
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Tahun 
Bontang Selatan 

(jiwa) 
Bontang Utara 

(jiwa) 
Bontang Barat 

(jiwa) 
2035 92.689 86.927 79.005 

2036 94.395 88.066 82.663 

2037 96.131 89.219 86.491 

2038 97.900 90.388 90.495 

Sumber: Hasil Pengolahan dengan Data Dasar BPS, 2018 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Bontang Selatan akan menjadi 

kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi dengan jumlah penduduk 

sebanyak 97.900 jiwa pada tahun 2038 dan Kecamatan Bontang Utara menjadi 

Kecamatan dengan jumlah pendudukpaling sedikit pada tahun 2038 yaitu 90.388 

jiwa. 

Komposisi penduduk Kota Bontang tahun 2015 terdiri atas laki-laki 85.522 jiwa 

dan perempuan 77.804 jiwa. Selama lima tahun terakhir menjelaskan bahwa 

jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dari pada jumlah penduduk 

perempuan. Sex Rasio atau Rasio jenis kelamin pada  tahun  2015 adalah 110 

atau dengan  kata  lain setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 110 orang 

penduduk laki-laki di Kota Bontang. Jumlah penduduk 5 tahun terakhir dapat 

disampaikan pada Tabel 5.9. berikut ini. 

Tabel 5.9. Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2015 

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 
Laju 

Pertumbuhan 
Sex Ratio 

(%) 

2010 75.422 68.261 143.683 4.61 110 

2011 77.714 70.697 148.411 3.29 110 

2012 79.723 72.366 152.089 2.48 111 
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Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 
Laju 

Pertumbuhan 
Sex Ratio 

(%) 

2013 81.718 74.062 155.780 2.43 110 

2014 83.641 75.974 159.614 2.46 110 

2015 85.522 77.804 163.326 2.33 110 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2016 

Pertumbuhan Kota Bontang didominasi oleh penduduk usia produktif. Hal ini 

sebagai  gambaran bahwa pertumbuhan yang terjadi bukan karena pertumbuhan 

penduduk alami tetapi akibat migrasi. Dari rasio jenis kelamin tergambar bahwa 

pertumbuhan penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan petumbuhan 

penduduk   perempuan. Ini menjadi petunjuk bahwa banyaknya pendatang yang 

datang untuk mengadu nasib di Kota Bontang sebagian besar pendatang adalah 

penduduk laki-laki. Selanjutnya, gambaran pertumbuhan penduduk berdasarkan 

kelompok umur dapat disampaikan berikut ini. 

Tabel 5.10. 

Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur dan 

Rasio Beban Ketergantungan (RBK) di Kota Bontang Tahun 2010-2015 

Tahun 
Umur/Tahun 

Jumlah RBK 
0-14 15-64 65+ 

2010 45.942 95.806 1.591 143.683 49.61 

2011 50.198 97.514 1.518 149.23 53.03 

2012 49.319 102.819 1.926 154.064 49.59 

2013 51.141 110.432 2.078 163.651 48.20 

2014 52.345 113.015 2.136 167.494 48.21 
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Tahun 
Umur/Tahun 

Jumlah RBK 
0-14 15-64 65+ 

2015 49.805 111.282 2.239 163.326 47.00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2016;  

Nilai rata-rata kebutuhan hidup minimum Kota Bontang dari tahun ke tahun 

terus meningkat. Tahun 2010 sebesar Rp. 1.665.600,- tahun 2011 menjadi Rp 

1.828.023,-. Sedangkan untuk rata-rata upah minimum regionalnya pada tahun 

2012 sebesar Rp 1.298.000,- pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 1.765.000,- 

pada tahun 2014 menjadi Rp 2.622.000,- dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 

Rp. 2.750.925,-. 

5.2.5. Permukiman kumuh 

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan suatu kota tidak dapat dipungkiri bahwa akan 

memicu timbulnya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Lingkungan kumuh identik 

dengan permukiman yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi di kota yang umumnya 

dihuni oleh masyarakat berpengasilan rendah serta banyaknya permasalahan sosial 

seperti kriminalitas tinggi, sanitasi yang buruk, tingkat pengangguran yang tinggi. 

Biasanya di negara-negara miskin penduduk kawasan kumuh tinggal di kawasan yang 

sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilalui kendaraan seperti pemadam 

kebakaran dan ambulans. Kawasan lingkungan kumuh di wilayah Kota Bontang tersebar 

merata hampir di seluruh Kecamatan. 

Penetapan kriteria lokasi yang digunakan dalam identifikasi kawasan permukiman kumuh 

tersebut pada dasarnya ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kekhususan 

masing-masing kota atau kabupaten. Kriteria lokasi kawasan kumuh menurut Permen 

PUPR No.2 tahun 2016 yaitu: 

a. Bangunan gedung 

 Ketidakteraturan bangunan (tidak memenuhi RDTR dan RTBL);  

 Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan 

rencana tata ruang (tidak sesuai KDB, KLB);  

 Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat (tidak sesuai persyaratan teknis) 
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b. Jalan lingkungan 

 Tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan;  

 Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk 

c. Penyediaan air minum 

 Tidak tersedia akses aman air minum;  

 Tidak terpenuhi kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku 

d. Drainase lingkungan 

 Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan 

 Tidak tersedia drainase 

 Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan 

 Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya 

 Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 

e. Pengelolaan air limbah 

 Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku 

 Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis 

f. Pengelolaan persampahan 

 Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 

 Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis 

 Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 

g. Proteksi kebakaran 

 Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran 

 Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran 

 Kawasan kumuh di Kota Bontang tersebar di tiga kecamatan, dengan luasan 

kawasan kumuh paling besar berada di Kelurahan Berebas Tengah dan/atau 

sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kecamatan 

Bontang Selatan yaitu sebesar 21,40 hektar. Data luasan dan jumlah RTLH 

dalam kawasan kumuh dengan sumber data Korkot KOTAKU Bontang dapat 

dicermati dari tabel di bawah ini. 
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Tabel 5.11. 

Luasan Kawasan Kumuh Kota Bontang dan Jumlah RTLH dalam  

Wilayah Kumuh 

No Kecamatan Nama Lokasi Kelurahan 

Luas 
wilayah 
kumuh 

(Ha) 

Jumlah 
RTLH dalam 

wilayah 
kumuh 

1 Bontang 

Utara 

Bontang Kuala Bontang Kuala 6,49 153 

Gunung Elai 1 Gunung Elai 3,68  

Pulau Gusung Guntung 2,07  

Loktuan  Loktuan dan/atau 

sebutan lainnya 

berdasarkan 

peraturan 

perundang-

undangan 

14,43 244 

Bontang Baru  Bontang Baru 

dan/atau sebutan 

lainnya 

berdasarkan 

peraturan 

perundang-

undangan 

1,38  

Sempadan 

Sungai 

Bontang 

Bontang Kuala 0,51  

Gunung Sari Api-Api 2,08 35 

Guntung Guntung 12,05 222 

Gunung Elai Gunung Elai 3,02  

2 Bontang 

Barat 

Belimbing  Belimbing 

dan/atau sebutan 

lainnya 

berdasarkan 

3,01  
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No Kecamatan Nama Lokasi Kelurahan 

Luas 
wilayah 
kumuh 

(Ha) 

Jumlah 
RTLH dalam 

wilayah 
kumuh 

peraturan 

perundang-

undangan 

Satimpo Satimpo 0,57  

Kanaan Kanaan 3,65  

Gunung 

Telihan  

Gunung Telihan 

dan/atau sebutan 

lainnya 

berdasarkan 

peraturan 

perundang-

undangan 

2,16  

Kanaan 1 Kanaan 1 0,43  

3 Bontang 

Selatan 

Berbas Pantai Berbas Pantai 8,62 73 

Tanjung Laut 

Indah 

Tanjung Laut 

Indah 

12,32  

Nyerakat Kiri Bontang Lestari 

dan/atau sebutan 

lainnya 

berdasarkan 

peraturan 

perundang-

undangan  

0,84 7 

Pagung Bontang Lestari 

dan/atau sebutan 

lainnya 

berdasarkan 

peraturan 

perundang-

undangan 

3,62 132 
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No Kecamatan Nama Lokasi Kelurahan 

Luas 
wilayah 
kumuh 

(Ha) 

Jumlah 
RTLH dalam 

wilayah 
kumuh 

Pulau 

Selangan 

Bontang Lestari 

dan/atau sebutan 

lainnya 

berdasarkan 

peraturan 

perundang-

undangan 

2,02  

Teluk Kadere Bontang Lestari 

dan/atau sebutan 

lainnya 

berdasarkan 

peraturan 

perundang-

undangan 

3,51 56 

Berebas 

Tengah  

Berebas Tengah 

dan/atau sebutan 

lainnya 

berdasarkan 

peraturan 

perundang-

undangan 

21,40 590 

Baltim Bontang Lestari 1,66 23 

Tanjung Laut 

1 

Tanjung Laut 1,47  

Tanjung Laut Tanjung Laut 12,22 105 

TOTAL 123,21 1.620 

Sumber : Form 1B Kota Bontang, 2018; 
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5.2.6. Perumahan formal 

a. Penyediaan Perumahan Formal Melalui Pengembang 

Berdasarkan dokumen RP3KP Kota Bontang, jumlah kavling yang disediakan oleh 

pengembang dan pemerintah adalah total 2.303 kavling dengan rincian sebagai 

berikut: 

 

Tabel 5.12 Penyediaan Kavling Perumahan oleh  

Pengembang dan Pemerintah 

No Kecamatan Jenis Kavling Jumlah Kavling 

1 Bontang Utara Besar 181 

Sedang 363 

Kecil 544 

2 Bontang Selatan Besar 125 

Sedang 250 

Kecil 375 

3 Bontang Barat Besar 77 

Sedang 155 

Kecil 233 

 Jumlah 2303 

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota 

Bontang 

                2017 
 

b. Perumahan Swadaya 

Perumahan swadaya yang dibangun sendiri secara mandiri oleh masyarakat terletak 

tersebar di sebagian besar zonasi wilayah yang difungsikan untuk permukiman. 

Diperkirakan rumah swadaya mencapai luas sekitar 80% dari total luas lahan untuk 

fungsi permukiman.  

Berdasarkan dokumen RP3KP Kota Bontang, jumlah kavling yang disediakan untuk 

perumahan swadaya adalah sebanyak 5293 kavling dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 5.13 Penyediaan Kavling Perumahan Swadaya 

No Kecamatan Jenis Kavling Jumlah Kavling 

1 Bontang Utara Besar 423 

Sedang 847 

Kecil 1271 

2 Bontang Selatan Besar 292 

Sedang 585 

Kecil 876 

3 Bontang Barat Besar 182 

Sedang 363 

Kecil 545 

 Jumlah 5293 

     Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bontang, 

2017 

 

5.2.7. Status Kepemilikan Tempat Tinggal dan Backlog Perumahan 

Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap 

orang atau suatu rumahtangga. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak semua 

orang dapat memenuhinya dengan mudah. Kondisi ekonomi akan sangat memberikan 

pengaruh, di mana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai 

kesempatan untuk memiliki rumah dengan mudah dengan kondisi yang baik dan 

permanen. Hal ini tentu saja akan berlawanan dengan mereka yang berpenghasilan lebih 

rendah, atau bahkan rumahtangga miskin. Perbedaan yang ada tersebut menyebabkan 

ada rumahtangga yang sudah memiliki sendiri rumah yang ditempatinya, menempati 

rumah tanpa mengeluarkan uang, masih menyewa atau mengontrak rumah, atau yang 

lainnya.   

Di dalam pendataan Susenas (Survei Sosial dan Ekonomi Nasional) pencacahan kor dan 

modul yang dilaksanakan oleh BPS Kota Bontang, terdapat data status penguasaan 

tempat tinggal. Data tersebut terdapat di blok keterangan perumahan dalam pencacahan 

kor dan di dalam modul perumahan dan permukiman.  
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Status kepemilikan bangunan tempat tinggal berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh 

BPS dalam Susenas, terbagi dalam 7 klasifikasi, antara lain sebagai berikut : 

a. Milik Sendiri 

Jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan sudah milik kepala 

rumahtangga atau anggota rumahtangga. Rumah yang dibeli secara angsuran 

melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik 

sendiri.  

b. Kontrak 

Jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumahtangga atau anggota 

rumahtangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara 

pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus 

di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak.  

c. Sewa 

Jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumahtangga atau salah seorang 

anggota rumahtangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus 

menerus tanpa batasan waktu tertentu. 

d. Bebas Sewa 

Tempat tinggal milik orang lain, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain 

(bukan family/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rumahtangga responden tanpa 

mengeluarkan suatu pembayaran apapun. 

e. Dinas 

Jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi atau 

perusahaan tempat bekerja kepala rumahtangga atau anggota rumahtangga baik 

dengan membayar sewa maupun tidak. Jika sudah tidak bekerja lagi pada 

instansi/perusahaan tersebut, maka rumah dinas tersebut berubah status menjadi 

rumah sewa jika membayar uang sewa, atau rumah bebas sewa jika tidak membayar 

sewa. 

f. Milik Orang tua 

Jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/saudara 

dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal 
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tersebut, dimana orang tua/saudara tidak tinggal di rumah tersebut atau bukan 

anggota rumahtangga. 

 

g. Lainnya 

Jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di 

atas, misalnya tempat tinggal milik bersama atau rumah adat. 

Sebagai daerah industri, berdampak pada permintaan tempat tinggal di Kota 

Bontang, tentunya semakin banyak rumah-rumah sewa/kontrakan. Hal ini tentunya 

menjadi salah satu penggerak roda perekonomian Kota Bontang, Pada  tahun 

2012  terdapat 26,66 persen rumah tangga yang tinggal di rumah sewa/ 

kontrakan. Namun, angka ini mengalami kecenderungan menurun jika 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai pertanda semakin meningkatnya 

kepemilikan rumah sendiri. 

Berdasarkan form 1B Kota Bontang Tahun 2017, status kepemilikan tempat tinggal 

menunjukkan bahwa sebagian besar warga Kota Bontang menghuni rumah milik 

sendiri. Sebagian lainnya menghuni rumah kontrak/ sewa dan menumpang, tinggal 

di rumah dinas, dan lainnya. Jumlah unit rumah berdasarkan status kepemilikan 

tempat tinggal di Kota Bontang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.14. 

Jumlah Rumah Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal 

No 
Status Kepemilikan Tempat Tinggal 

Jumlah Unit 
Sumber 

Data BPS BKKBN 

1 Milik Sendiri Milik Sendiri 26.072 BKKBN 

2 Kontrak/ Sewa Kontrak/ Sewa 7.132 BKKBN 

3 Bebas Sewa Menumpang 3.277 BKKBN 

4 Dinas 
Lainnya 

1.084 BKKBN 

5 Lainnya 

TOTAL 37.565 

Sumber : Form 1B Kota Bontang, 2018; 
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Dari data di atas, dapat dihitung backlog kepemilikian dan backlog penghunian 

perumahan di Kota Bontang. Backlog kepemilikan adalah sebesar 11.493 unit, dan 

backlog penghunian dengan KK sebanyak 50.896 adalah sebesar 16.608 unit. 

Berdasarkan sumber data DPKPP, di Kota Bontang hanya terdapat satu rumah 

susun atau apartemen dengan 198 unit di dalamnya, selain itu rumah di Kota 

Bontang merupakan rumah tapak. Jumlah rumah tidak layak huni di Kota Bontang 

berdasarkan verifikasi Pemda dengan data dari kelurahan adalah sebanyak 1.360 

di 506 RT.   

5.2.8. Prasarana dan Sarana Pendukung PKP  

a. Prasarana Jaringan Jalan 

Transportasi merupakan sistem pergerakan manusia dan barang, dalam suatu 

wilayah. Sistem pergerakan transportasi sangat mempengaruhi keadaan tata guna 

lahan suatu daerah tersebut. Sistem transportasi di dukung oleh sarana transportasi 

dan prasarana transportasi seperti jaringan jalan, jembatan, dan sebagainya. 

Jaringan transportasi primer di Kota Bontang secara umum relatif sudah merata dan 

menjangkau seluruh ibukota kecamatan di masing-masing kabupaten dan kota. 

Namun yang kondisi pelayanan transportasinya relatif lebih memadai adalah pada 

kawasan perkotaan, yang jumlah penduduknya lebih besar sehingga kebutuhan akan 

prasarana transportasi memang lebih tinggi urgensinya.  

Pengembangan jaringan jalan di kota Bontang meliputi: 

A. Ruas   jalan   arteri   primer   terdiri   dari   jalan   arteri   primer   yang 

menghubungkan Bontang - Samarinda - Sangatta (Trans Kalimantan Timur) 

dan jalan arteri primer baru sebagai bagian dari Highway Balikpapan  - 

Samarinda  –  Bontang  yang  sejajar  dengan pengembangan rel kereta api 

yang berada di bagian selatan kota melintasi lokasi kawasan pengembangan 

baru di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan; dan  

B. Ruas jalan rencana meliputi pengembangan jalan akses masuk Kota Bontang 

dari Nyerakat (Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan 
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peraturan perundang-undangan) ke arah Trans Kalimantan Timur, 

pengembangan jalan kota diarahkan ke Kelurahan Bontang  Lestari dan/atau 

sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan,  dan  

pengembangan  jalan  lingkar  pesisir  (coastal road). 

Pengembangan  jaringan  prasarana  Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan (LLAJ) meliputi: 

A. Terminal tipe B bekerjasama dan berlokasi di Kabupaten Kutai Timur 

Pengembangan jaringan pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 

mencakup yang kewenangannya  adalah Provinsi Kalimantan Timur: 

B. Pengembangan  rute  angkutan  umum  diintegrasikan  dengan  sistem pusat 

pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan; 

C. Pengembangan angkutan umum yang mengarah kepada angkutan umum 

massal. 

D. Pengembangan terminal tipe C yang kewenangannya oleh pemerintah kota 

Bontang.  

Tabel 5.15. 

Potensi dan Masalah Jaringan Jalan Kota Bontang 

No. Kecamatan Jenis Panjang(Km) Potensi Masalah 

1 Bontang 

Utara 

Diaspal 17.949 ▪Memberikan 

kemudahan 

dalam mobilitas 

orang dan 

barang. 

▪Mempermudah 

dalam melakukan 

aktifitas dari 

tempat tinggal ke 

tempat kerja 

▪Belum memberikan 

kenyamanan 

penggunana jalan, 

kelengkapan 

utilitas jalan 

belum optimal 

Tidak 

diaspal 

46.059 

2 Bontang 

Selatan 

Diaspal 35.644 

Tidak 

diaspal 

65.349 

3 Bontang 

Barat 

Diaspal 16.696 

Tidak 

diaspal 

24.702 

 Bontang 70.289 136.110   
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Sumber: BPS, dan Hasil Analisis, 2017; Laporan Akhir RP3KP Kota Bontang Dinas, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang, 2017 

b. Prasarana Air Limbah 

Untuk kebutuhan sanitasi masyarakat, Kota Bontang belum memiliki sarana sanitasi 

terpusat, akan tetapi pada beberapa Kelurahan sudah memiliki sanitasi komunal 

dengan sistem MCK Plus Biogester. Sisanya menggunakan MCK atau langsung 

dibuang ke sungai serta di bibir pantai. Limbah cair industri (dari industri besar 

maupun kecil) masih sering dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. Biasanya 

lumpur dari tangkiseptik/cubluk rumah tangga (RT) baru dilakukan penyedotan kalau 

fasilitasnya sudah buntu. Sedangkan khusus lingkungan perumahan dan 

perkantoran perusahaan memiliki sarana pengolahan limbah cair sendiri yang 

dikelola secara mandiri. 

Penanganan limbah pada tingkat rumah tangga dilayani melalui jamban dengan 

tangki septik, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki jamban menggunakan 

tempat pembuangan limbah tradisional seperti sungai, saluran drainase kota, dan 

lain-lain. Dalam upaya penataan permukiman kumuh di perkotaan, pemerintah 

membangun tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK). Sebagian prasarana dan sarana 

penyehatan lingkungan cakupan pelayanannya terbatas, kurang terpelihara, dan 

kurang dimanfaatkan oleh masyarakat.  

Adapun permasalahan dalam pengelolaan prasarana dan sarana air limbah adalah 

sebagai berikut:  

 Sanitasi individual belum sepenuhnya terpenuhi khususnya pada kawasan 

pesisir. Sebagian besar masyarakat yang ada di kawasan pesisir untuk sanitasi 

(kegiatan MCK) lebih banyak dilakukan di bibir pantai kawasan pesisir. Kondisi 

ini menyebabkan pencemaran lingkungan kawasan pesisir terutama ketika 

terjadinya air laut surut.  

 Belum tersedianya fasilitas sanitasi terpusat berupa IPAL dan IPLT 
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 Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang dimiliki terutama pada masyarakat 

kawasan disekitar pesisir.  

 Dalam bidang kelembagaan yang menangani air limbah masih belum berjalan 

dengan optimal.  

 Belum adanya perda yang mangatur masalah pengelolaan air limbah di Kota 

Bontang. 

 

c. Prasarana Persampahan 

Di Kota Bontang pelaksanaan pengelolaan sampah saat ini meliputi pengelolaan 

secara individual dan terpadu. Pengelolaan sampah individual dilakukan oleh 

masyarakat melalui pembakaran dilokasi tertentu atau di pekarangan rumah-rumah 

dengan tujuan untuk mengurangi timbulan sampah. Pengelolaan sampah terpadu 

yang dilakukan pemerintah saat ini melalui penyediaan prasarana penampungan dan 

sarana pengangkutan sampah yang ada dipinggir jalan, sedang sampah di kawasan 

industri dan/ atau peruntukan industri ditangani perusahaan yang bersangkutan, 

yaitu di Kelurahan Satimpo oleh PT. Badak LNG dan di Kelurahan Belimbing 

dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan ditangani 

oleh PT.Pupuk Kaltim,Tbk. Pelayanan secara terpadu sampai saat ini telah 

menjangkau pada 15 Kelurahan yang ada. Kondisi pelayanan sarana persampahan 

yang ada hampir sepenuhnya digunakan untuk melayani produksi sampah di 

kawasan. 

Tabel 5.16. 

Sarana Persampahan di Kota Bontang tahun 2016 

No Jenis Jumlah Kapasitas 

1 Dump Truck Sampah   18 5 m3 

2 Arm Roll Truck 5 -  

3 Gerobak Sampah - - 

4 TPS (Tempat Pembuangan 200 6 m3 
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 Sementara)     

5 TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 1 15 Ha (960.000m3) 

Sumber: Laporan Akhir RP3KP Kota Bontang Dinas, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang, 2017 

d. Jaringan Listrik 

Ketersedian jaringan listrik merupakan utilitass yang sangat penting bagi kawasan 

perumahan dan permukiman, seperti kebutuhan terhadap air bersih. Secara umum, 

jaringan listrikmilik PLN telah menjangkau hampir ke seluruh wilayah permukiman 

Kota Bontang. Kebutuhan akan listrik semakin meningkat, terkait dengan 

kecenderungan pertambahan penduduk di Kota Bontang. 

Berikut merupakan data pelanggan listrik menurut kecamatan di Kota Bontang 2012-

2016 

Tabel 5.17. 

Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2012-2016 

No Kecamatan 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Bontang Selatan 9.937 12.937 13.215 13.215 16.681 

2 Bontang Utara 11.502 14.145 14.077 14.971 17.709 

3 Bontang Barat 10.917 11.917 13.987 14.725 15.780 

Bontang 32.356 38.999 41.315 42.911 50.170 

Sumber: Kota Bontang Dalam Angka 2017 
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Gambar 5.4 Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Bontang 

Sumber: BPS Kota Bontang, 2017 
 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Bontang Utara merupakan 

kecamatan dengan jumlah pelanggan terbanyak dan mengalami pertumbuhan yang 

cukup besar.  

 

e. Air Bersih 

Sumber air minum di Kota Bontang adalah air tanah. Di Kota Bontang  tidak  ada    

sumber  air  sungai  yang  dapat  diolah  menjadi  air bersih, sehingga hanya  

mengandalkan air tanah.    Bontang memiliki 3 kecamatan, yaitu Kecamatan 

Bontang Barat, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Selatan. 

Kecamatan-Kecamatan Bontang terlayani air bersih yang berasal dari PDAM 

melalui pemipaan. 

PDAM Kota Bontang sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota 

Bontang, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bontang. Dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih Pemerintah Kota   

melakukan penambahan kapasitas pengolahan air minum antara 40 liter/detik 
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sampai dengan 80 liter/detik. Oleh karena itu diperlukan  penambahan  kapasitas  

produksi  air  minum  80  liter/detik sampai dengan 120 liter/detik.  

Berdasarkan Kota Bontang dalam Angka tahun 2017 terdapat data jumlah 

sambungan yang dilayani oleh PDAM Bontang dari tahun 2013-2016 pada tabel 

berikut: 

Tabel 5.18. Jumlah Sambungan Yang Dilayani PDAM Tahun 2013-2016 

No Kecamatan 2013 2014 2015 2016 

1 Bontang Selatan  4.408 5.006 6.021 6.841 

2 Bontang Utara 9.896 11.384 12.152 12.851 

3 Bontang Barat 2.751 2.983 3.426 3.719 

Total 17.055 19.373 21.604 23.411 

              Sumber: Kota Bontang Dalam Angka Tahun 2016 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah sambungan yang dilayani oleh Kota 

Bontang selalu mengalami peningkatan untuk semua kecamatan yang ada di Kota 

Bontang dari Tahun 2013-2016 dan Kecamatan Bontang Utara menjadi kecamatan 

dengan jumlah sambungan terbanyak yang ada di Kota Bontang.  

Berdasarkan Kota Bontang dalam Angka Tahun 2017, terdapat data mengenai 

jumlah Jumlah pelanggan PDAM dan air yang disaluran menurut pelanggan di Kota 

Bontang pada Tahun 2016 yang ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 5.19. 

Jumlah Pelanggan PDAM dan Air yang Disalurkan Kota Bontang 2016 

No Kategori Pelanggan 
Jumlah 

Pelanggan 
Air 

Disalurkan 
Nilai 

1 

Sosial    

a. Umum 13 5.179 7.864.500 

b. Khusus 160 101.390 17.258.000 

c. RTSS 67 41.828 81.383.500 

2 

Non Niaga    

a. Rumah Tangga 
(A) 

684 540.449 1.259.517.500 

b. Rumah Tangga 
(B) 

5.192 1.984.985 5.075.073.750 
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No Kategori Pelanggan 
Jumlah 

Pelanggan 
Air 

Disalurkan 
Nilai 

c. Rumah Tangga 
(C) 

13.535 4.224.142 13.108.975.500 

d. Instansi 
Pemerintah  

177 110.198 371.149.750 

3 

Niaga    

a. Kecil 469 203.390 723.745.500 

b. Besar 1.555 627.020 2.422.231.000 

c. Industri Kecil 186 86.675 336.355.500 

d. Industri Besar -  - 

4 

Khusus    

a. Kesepakatan - - - 

b. Pelabuhan laut, 
sungai 

1 1.020 20.868.000 

c. Air isi ulang 180 101.357 446.487.000 

d. Mobil tangki - 814 24.430.000 

e. Lainnya 1.192 396.563 2.887.527.500 

Total 23.411 8.425.010 26.938.189.000 

Sumber: Kota Bontang dalam Angka 2017 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah air yang dialirkan oleh PDAM pada 

tahun 2016 di Kota Bontang adalah 8.425.010 m3 dengan nilai Rp. 

26.938.189.000.dengan total pelanggan sebanyak 23.411. 

 

5.3. Isu Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bontang 

Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan 

permukiman  yang dialami Kota Bontang. Penataan perumahan dan kawasan 

permukiman  di Kota Bontang diatur dalam penataan ruang wilayah yang termuat dalam 

RTRW Kota Bontang serta rencana-rencana sektoral pemerintah. Akan tetapi usaha 

penanganan tersebut belum mampu menyelesaikan semua permasalahan perumahan 

dan kawasan permukiman  di Kota Bontang. Sebagian besar upaya yang dilakukan 

bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan sehingga bantuan yang diberikan belum 

menyentuh semua sasaran serta belum mampu mewujudkan peningkatan dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan perumahan dan kawasan 

permukiman  yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur, 

disamping itu juga belum adanya ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pembangunan 
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dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman  daerah Kota Bontang dalam 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman . 

 

Berbagai permasalahan yang muncul di Kota Bontang selama ini antara lain : 

a. Belum Tersedianya Sistem Informasi dan Pengkinian Data Perumahan dalam 

Menunjang Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan 

Data dan informasi mempunyai peran yang sangat penting antara lain sebagai dasar 

dalam menentukan kebijakan daerah yang akan diambil karena dapat mengetahui 

potensi dan permasalahan yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Selain itu data 

dan informasi juga dapat digunakan sebagai pengukur kinerja program dan kegiatan 

yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan melihat jumlah kontribusi hasil 

pembangunan yang telah dilakukan terhadap data kondisi eksisting atas 

permasalahan yang ada, serta melihat capaian target-target pembangunan sehingga 

pembangunan perumahan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan tepat sasaran.  

Data dan informasi terkait sektor perumahan menjadi hal sangat penting, 

mengingat perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Bontang 

sangat cepat. Perkembangan perumahan dan kawasan permukiman akan terus 

bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah baik 

perkembangan ekonomi, pendidikan, pariwisata dan sebagainya. Oleh sebab itu, 

data dan informasi sektor perumahan sangat penting dimiliki Kota Bontang untuk 

mengetahui perkembangan dan kondisi perumahan dan kawasan permukiman, akan 

tetapi hingga saat ini kegiatan pendataan sektor perumahan masih sangat terbatas. 

Karena hampir seluruh kegiatan pendataan sektor perumahan hanya dilakukan 

dengan mekanisme proyek, sehingga pendataan tidak dilakukan secara 

berkesinambungan. Sedangkan BPS sebagai lembaga pemerintah yang 

menyediakan data juga masih memiliki lingkup data perumahan dan kawasan 

permukiman yang sangat terbatas. Seharusnya pemerintah Kota Bontang serta BPS 

mampu berkolaborasi dalam pendataan bidang perumahan dan kawasan 

permukiman. 
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Perkembangan perumahan di Kota Bontang hingga saat ini masih sulit untuk 

diidentifikasi secara tepat. Banyak data sektor perumahan saat ini yang belum 

dilakukan pengkinian karena tidak ada pendataan khusus secara berkala untuk 

memantau perkembangan perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini sangat 

menghambat kebijakan pembangunan di sektor perumahan karena data yang terbaru 

terkait penanganan permasalahan dan pengembangan potensi perumahan dan 

kawasan permukiman tidak tersedia. 

Ketersediaan data dan informasi pada sektor perumahan sangat perlu untuk 

diperhatikan sebagai pengukuran hasil pembangunan di sektor perumahan. Jenis 

data dan informasi bukan hanya terbatas pada kondisi dan persebaran rumah, akan 

tetapi juga prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pendukung perumahan dan kawasan 

permukiman serta ketersediaan lahan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman. Penyebarluasan data dan informasi tentang perumahan dan kawasan 

permukiman juga perlu dilakukan sehingga data dan informasi yang ada dapat 

digunakan oleh masyarakat,  swasta, badan usaha dan lainnya sesuai kebutuhan 

masing-masing, Sebagai contoh, pengembang perumahan dapat memanfaatkan 

data untuk mengetahui potensi pengembangan perumahan, serta pemerintah atau 

lembaga donor dapat memberikan program penanganan permasalahan kawasan 

permukiman pada lokasi yang bermasalah. 

b. Tingginya pertumbuhan penduduk meningkatkan perkembangan perumahan 

milik dan sewa 

Faktor migrasi mempengaruhi pertumbuhan penduduk yang ada di Kota Bontang. 

Berdasarkan data dari BPS Kota Bontang tahun 2016 terjadi migrassi di Kota 

Bontang sebagai berikut: 

Tabel 5.20. Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Kota Bontang 

Jenis Kelamin 
Penduduk yang Pindah Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Laki-Laki 1389 2434 1973 2370 3260 4488 3992 

Perempuan 1179 2039 1692 1950 2745 3597 3290 
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Total 2568 4473 3665 4320 6005 8085 7282 

Jenis Kelamin 
Penduduk yang Datang Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Laki-Laki 4692 6899 3312 2996 3434 - 2441 

Perempuan 3251 5237 2322 2551 3149 - 2150 

Total  7943 12136 5634 5547 6583 6194 4591 

Sumber: BPS Kota Bontang, 2018 

 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang melakukan 

migrasi pindah di Kota Bontang dari tahun 2011 hingga 2017 mengalami 

peningkatan yang cukup jelas dimana pada tahun 2011 jumlah penduduk yang 

melakukan migrasi pindah sebanyak 2568 jiwa dan pada tahun 2017 tercatat 

sebanyak 7282 jiwa dengan jumlah penduduk yang melakukan migrasi pindah 

tertiggi terjadi pada tahun 2016 

Pada tabel migrasi datang Kota Bontang dari tahun 2011 hingga 2017 mengalami 

penurunan. Pada tahun 2011 tercatat migrasi masuk di Kota Bontang sebesar 7943 

dan pada tahun 2017 tercata sebanyak 4591. Pada interval 2011 hingga 2017 angka 

migrasi datang di Kota Bontang tertinggi terjadi pad tahun 2012 yaitu sebanyak 

121136 jiwa. 

Tingginya jumlah migrasi di Kota Bontang juga memberikan pengaruh terhadap 

perkembangan perumahan dan kawasan permukiman. Sebagaimana telah 

disebutkan diatas, bahwa jenis migrasi terdapat 2 jenis, migrasi sementara 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan perumahan sewa dan migrasi tetap 

yang memberikan pengaruh pada perkembangan perumahan milik. Adapun 

persebaran perumahan milik dan sewa dapat dilibat pada tabel dibawah ini.  

Tabel 5.21. 

Jumlah Rumah Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal 

No 
Status Kepemilikan Tempat Tinggal 

Jumlah Unit Persentase 
BPS BKKBN 
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1 Milik Sendiri Milik Sendiri 26.072 69% 

2 Kontrak/ Sewa Kontrak/ Sewa 7.132 19% 

3 Bebas Sewa Menumpang 3.277 9% 

4 Dinas 
Lainnya 

1.084 3% 

5 Lainnya 

TOTAL 37.565 

Sumber : Form 1B Kota Bontang, 2018; 

Semakin tingginya migrasi dan pertumbuhan penduduk, maka akan meberikan 

perkembangan kebutuhan perumahan, dengan kondisi kawasan perkotaan Kota 

Bontang saat ini yang semakin lama semakin padat yang akan memberikan 

pengaruh pada tingginya harga tanah yang juga akan meningkatkan harga jual 

rumah. Kondisi ini harus segera menjadi perhatian pemerintah dalam upaya 

penyediaan hunian layak huni yang terjangkau. Penyediaan perumahan yang 

memiliki yang merupakan penyelenggaraan lintas sektor karena melibatkan berbagai 

lembaga baik pemerintah hingga swasta mulai dari pengembang, lembaga 

keuangan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam upaya penyelenggaraan 

perumahan bagi masyarakat baik untuk perumahan sewa maupun perumahan milik 

diperlukan suatu skema dan rencana strategis yang mendalam.  

c. Pemerintah Kota Bontang Belum Optimal dalam Pemenuhan Backlog Rumah 

a. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, belum menjadi 

prioritas bagi banyak pemerintah daerah.  

b. Belum terakomodirnya kebutuhan masyarakat yang memerlukan rumah 

termasuk hak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.  

c. Penyediaan tanah, prasarana dan sarana, teknologi bahan bangunan, 

konstruksi, pembiayaan dan kelembagaan masih memerlukan pengaturan yang 

dapat mengakomodasi muatan dan kapasitas lokal.  

d. Kekurangsiapan dalam mengantisipasi kecepatan dan dinamika pertumbuhan 

fisik dan fungsional kawasan perkotaan, sehingga kawasan kumuh tumbuh 

sejalan dengan berkembangnya pusat-pusat kegiatan ekonomi. 
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Jenis penyediaan perumahan di Kota Bontang terdiri dari 2 jenis, yaitu penyediaan 

swadaya dan penyediaan formal. Penyediaan swadaya merupakan penyediaan 

rumah atau perumahan secara mandiri oleh masyarakat terletak tersebar di sebagian 

besar zonasi wilayah yang difungsikan untuk permukiman.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan perumahan, yaitu proyeksi penduduk, 

selanjutnya dapat diketahui proyeksi kebutuhan rumah dan kebutuhan lahan untuk 

perumahan di Kota Bontang hingga tahun 2037. Asumsi yang digunakan pada 

proyeksi kebutuhan rumah adalah : 

a. Dari hasil proyeksi penduduk dapat diketahui pertambahan penduduk  

b. Pertambahan jumlah penduduk tersebut kemudian dikonversikan terhadap 

kebutuhan akan rumah, dengan asumsi 1 KK memiliki 1 unit rumah  

c. Setelah diketahui proyeksi jumlah KK dari perhitungan diatas, maka dapat 

dilakukan penghitungan mengenai jumlah kebutuhan rumah hingga tahun 2038 

sebagai berikut: 

Tabel 5.22. Jumlah Rumah Eksisting dan Kebutuhan Rumah Hingga Tahun Proyeksi 

No Kecamatan 
KK 

2016 
Rumah 

2016 
Jumlah KK 
Proyeksi 

Demand 
Rumah 

Total 
Demand 
Rumah 

Demand 
Rumah/Tahun 

1 Bontang Utara 18693 11942 19580 887 7638 382 

2 Bontang Selatan 15613 9893 18078 2465 8185 409 

3 Bontang Barat 8150 5282 18099 9949 15231 762 

Total 42456 27117 55757 13301 31054 1553 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

d. Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni   

Rumah tidak layak huni adalah kondisi rumah dimana tidak memenuhi standar 

kualitas layak sesuai dengan ketentuan.Kriteria yang sering digunakan dalam sektor 

perumahan untuk mengidentifikasi kelayakan tempat tinggal adalah dari kondisi 

bangunan baik atap, lantai dan dinding atau sering disebut aladin. 
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Beberapa indikator perumahan yang dapat dijadikan acuan kelayakan suatu 

bangunan rumah yang layak huni adalah luas lantai, jenis atap terluas, jenis 

dinding terluas, fasilitas di dalamnya, seperti sumber penerangan, fasilitas air 

bersih dan MCK. Kondisi perumahan di Kota Bontang terus menunjukkan 

perbaikan kualitas. 

Beberapa indikator perumahan mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 rumah 

tangga berlantai bukan tanah telah mencapai 99,13 persen. Sedangkan rumah 

dengan dinding terluas adalah tembok mencapai 63,98 persen. Rumah tangga 

yang menghuni rumah berdinding kayu 34,97 persen. Untuk fasilitas listrik dan air 

juga relatif baik. Sampai dengan tahun 2012, rumah tangga yang menggunakan 

listrik telah mencapai 99,60 meningkat dibanding tahun 2011 sebesar 99,45 persen 

Sedangkan rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri sebesar 78,32 

persen. Rumah tangga yang menghuni rumah beratap seng/asbes/genteng berada 

di angka 96,36 persen. Rumah tangga yang menggunakan air bersih sendiri 90,7 

persen dan menggunakan tangki septik sebesar 87,70 persen. 

Tabel 5.23. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Kota Bontang Th 2011-2015 

No  Uraian Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Rumah tangga pengguna air 

bersih (%) 
50,20 56,35 61,63 67,23 72,86 

2 
Rumah tangga pengguna 

listrik (%) 
84,00 99,54 100,00 100,00 100,00 

3 Rumah tangga bersanitasi 

(%) 

80,16 80,13 80,13 80,03 80,03 

4 
Lingkungan pemukiman 

kumuh(%) 
0,13 0,13 0,08 0,08 0,073 

5 Rumah layak huni(%) 62,77 62,96 62,96 67,21 67,84 

6 

Cakupan Pelayanan 

Penerangan Jalan Umum 

(%) 

30,59 39,71 41,24 41,18 47,35 
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Sumber : RPJMD Kota Bontang, 2016;  

Banyaknya kondisi rumah tidak layak huni di Kota Bontang, harus menjadi perhatian 

pemerintah Kota Bontang mengingat rumah merupakan salah satu indikator tingkat 

kesejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu kebutuhan pokok 

masyarakat. Meskipun demikian, penyelenggaraan program peningkatan kualitas 

rumah antara instansi pemerintah di Kota Bontang masih tidak berjalan secara 

komprehensif karena setiap dinas mempunyai program masing-masing dengan 

indikator yang digunakan dari kementerian yang mengampunya. Sehingga kegiatan 

pendataan dan penyelenggaraan program dilakukan masing-masing instansi tanpa 

adanya koordinasi. Adapun rincian indikator rumah layak huni dari masing-masing 

kementerian dapat dilihat pada tabel dibawah. 

Tabel 5.24   Indikator rumah layak huni 

UU PKP 
Kementerian 

Kesehatan 

Kementerian 

PU 
MDGs UN-Habitat 

Material 

Bangunan  

Lokasi  Material 

Bangunan  

Material 

Bangunan  

Material 

Bangunan  

Air Minum  Kualitas Udara  Keteraturan 

Bangunan  

Air Minum  Air Minum  

Sanitasi  Kualitas Tanah  Air Minum  Sanitasi  Sanitasi  

Luas Lantai  Prasarana dan 

Sarana 

Lingkungan  

Sanitasi  Luas Lantai  Kondisi Jalan  

Kondisi Jalan  Vektor 

Penyakit  

Luas Lantai  Status Tempat 

Tinggal  

Kepadatan 

Penduduk  

Kepadatan 

Penduduk  

Penghijauan  Kondisi Jalan   Status Tempat 

Tinggal  

Keteraturan 

Bangunan  

- - - - 
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Status Tempat 

Tinggal  

- - - - 

Kesesuaian 

dengan RTR  

- - - - 

Kondisi Sos-

Ek  

- - - - 

 

Pemerintah Kota Bontang mempunyai kewenangan dalam peningkatan kualitas 

rumah tidak layak yang seharusnya mampu mengintegrasikan berbagai indikator dari 

masing-masing kementerian dan lainnya untuk mampu disesuaikan dengan kondisi 

setempay dan dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar instansi pemerintah. 

Diharapkan program pemerintah Kota Bontang benar-benar mampu untuk 

meningkatkan kualitas tempat tinggal secara menyeluruh baik kualitas bangunan 

rumah, serta kualitas kesehatan dan kenyamanan rumah.  

5.4. Harapan yang Ingin Dicapai Melalui Peraturan Daerah Tentang RP3KP 

Dengan adanya pengaturan tentang rencana pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman melalui Peraturan Daerah tentang RP3KP Kota 

Bontang, diharapkan dapat menjadi affirmative action pemerintah Daerah yang akan 

memberikan jaminan dan memprioritaskan pengadaan perumahan dan kawasan 

permukiman  yang layak bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah, yang sampai 

saat ini terpinggirkan oleh meluasnya penguasaan perumahan dan kawasan permukiman  

oleh pengembangan besar. Salah satu bentuk affirmative action ini adalah adanya 

kebijakan pemberian kemudahan dan/atau bantuan kepada masyarakat berpenghasilan 

menengah kebawah (MBM), termasuk masyarakat berpenghasilan redah (MBR) untuk 

memiliki rumah layak huni. Dengan memberikan indikasi program di dalam Rencana 

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota 

Bontang. 

Disamping itu, melalui affirmative action ini juga diarapkan akan menjadi efisiensi 

dan efektivitas dalam pembangunan perumahan serta kawasan permukiman , baik di 

kawasan perkotaan maupun perdesaan. Pelaksanaanya, harus dilakukan secara terpadu 
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(sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) berdasarkan suatu program jangka 

panjang dua puluh  tahun yang disusun secara transparan dengan mengikutsertakan 

berbagai pihak yang terlibat (pemerintah, badan usaha, dan masyarakat). 

Dengan terselenggaranya Peraturan Daerah tentang RP3KP Kota Bontang, diharapkan 

dapat menjadi dasar bagi: 

1. Tersedianya rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman  yang aspiratif dan akomodatif, yang dapat menjadi acuan oleh pelaku 

dan penyelenggaraan pembangunan, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan 

dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Bontang; 

2. Tersedianya skenario pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang 

memungkinkan terselenggaranya pembangunan secara tertib dan terorganisasi, serta 

terbuka peluang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam seluruh prosesnya; 

3. Terakomodasinya kebutuhan akan perumahan dan kawasan permukiman  yang 

dijamin kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, 

disamping untuk mengatasi meluasnya daerah kumuh khususnya diperkotaan, juga 

memberikan jaminan agar dapat dilakukan revitalisasi perumahan dan kawasan 

permukiman  yang telah ada dengan menyediakan sarana dan prasarana dasar 

perumahan dan kawasan permukiman  oleh pemerintah. 
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BAB VI 

RUANG LINGKUP PENGATURAN KEBIJAKAN 

 

Ruang lingkup Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(RP3KP) membahas tentang ruang lingkup materi muatan, rumusan sasaran yang akan diwujudkan, 

arah dan jangkauan pengaturan dalam RP3KP Kota Bontang. 

6.1. Sasaran yang Ingin Diwujudkan Melalui RP3KP Kota Bontang 

Sasaran yang ingin dicapai dalam RP3KP ini adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya Kota Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang 

berwawasan lingkungan dan mensejahterkan masyarakat; 

2. Terwujudnya Kota Bontang sebagai smart city melalui peningkatan kualitas perumahan 

dan kawasan permukiman; 

3. Terwujudnya Kota Bontang sebagai green city melalui peningkatan kualitas lingkungan 

hidup terutama di perumahan dan kawasan permukiman; 

4. Terwujudnya Kota Bontang sebagai creative city melalui peningkatan kualitas infrastruktur 

wilayah yang mendukung perekonomian berbasis maritim; dan 

5. Terpenuhi kebutuhan perumahan dan kawasan perumahan sebagai salah satu kebutuhan 

dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan 

dan kawasan permukiman yang tertib dan terorganisasi.  

 

6.2. Arah pengaturan RP3KP Kota Bontang 

Rancangan Peraturan Daerah tentang RP3KP Kota Bontang merupakan upaya untuk mengatur 

perkembangan perumahan dan permukiman di Kota Bontang. Pengaturan ini diarahkan pada 

penataan dan pengelolaan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan yang 

dilaksanakan secara terpadu dan terorganisasi. 

Lingkup pengaturan mencakup penataan perumahan dan kawasan permukiman. Penataan 

perumahan mengatur kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan vertikal dan 

horizontal, serta perumahan khusus. Sedangkan penataan kawasan permukiman mengatur 

kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan. Di dalam 
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ranperda ini juga mengatur penataan kawasan kumuh, kawasan rawan bencana, peningkatan 

pelayanan PSU, arahan penyediaan tanah, dan arahan kelembagaan PKP. 

 

6.3. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah RP3KP Kota Bontang  

6.3.1. Ketentuan Umum RP3KP Kota Bontang 

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(RP3KP)  Kota Bontang merupakan bagian integral dalam penataan ruang peruntukan 

permukiman  Kota Bontang. Tujuan penyusunan RP3KP adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan acuan operasional pembangunan dan pengembangan perumahan dan 

kawasan permukiman wilayah Kota Bontang; 

b. Memberikan arahan pembangunan dan pengembangan di sektor perumahan yang 

terintegratif antar sektor, implementatif serta sesuai kebutuhan lokal; 

c. Terwujudnya sinergitas antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah, penyelenggara 

pengelolaan perumahan, badan usaha, dan lembaga/Institusi yang berperan dalam 

pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; 

d. Terwujudnya kerjasama dan keterpaduan dalam pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman kota, masyarakat, dan dunia usaha. 

Kedudukan Hirarki RP3KP Kota Bontang adalah : 

a. RP3KP merupakan jabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk 

peruntukan perumahan dan kawasan permukiman,  

b. RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektoral; 

c. Penyusunan RP3KP menjadi rekomendasi dalam penyusunan dokumen kebijakan 

daerah berupa. 

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 

2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
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6.3.2. Ketentuan Teknis RP3KP Kota Bontang 

a. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kota Bontang 

Kota Bontang merupakan kota yang unik di mana sebagian besar kawasannya adalah 

kawasan peruntukan industri dan lindung. Dengan karakter yang demikian, dinamika 

perumahan dan kawasan permukiman sangat dipengaruhi oleh naik-turunnya industri, 

misalnya terkait pola migrasi penduduk dan kebutuhan akan rumah. Lahan untuk 

permukiman di Kota Bontang sangat terbatas, sehingga diperlukan arahan-arahan untuk 

memastikan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 

berjalan dapat mewujudkan keterpaduan kawasan dan memenuhi kebutuhan penduduk 

Kota Bontang.  

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 

antara lain: 

 Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 

mempertimbangkan proyeksi penduduk dan kebutuhan akan rumah 

 Perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar minimal yang berlaku, 

meliputi kesehatan, sosial budaya, ekonomi, dan kualitas teknis 

 Perumahan dan kawasan permukiman menyediakan pelayanan sesuai Standar 

Pelayanan Minimal sesuai ketetapan yang berlaku 

 Perumahan dan kawasan permukiman dikembangkan memasukkan unsur kearifan 

lokal, yaitu 

o Penampilan arsitektur eksterior 

o Penggunaan bahan bangunan 

o Keserasian lingkungan alam dan lingkungan buatan  

o Sosial masyarakat 

 Bangunan rumah yang dikembangkan merupakan rumah aman gempa dan 

mempertimbangkan kebencanaan lain sesuai resiko bencana yang ada 

 Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilengkapi 

PSU yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan ekologis sesuai 

ketetapan yang berlaku 
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 Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berpirnsip 

keberlanjutan dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan 

 Pembangunan perumahan dilakukan dengan Hunian Berimbang, kecuali  bila 

seluruhnya diperuntukkan bagi Rumah Sederhana dan/ atau Rumah Susun umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

b. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Horizontal dan 

Vertikal  

Pembangunan dan pengembangan perumahan horisontal merupakan 

pengembangan bangunan maksimal dua lantai, sementara pengembangan 

perumahan vertikal dimaksudkan dengan pengembangan bangunan rumah susun 

sewa atau milik tiga lantai atau lebih. Berdasarkan analisis proyeksi jumlah penduduk 

Kota Bontang yang terus meningkat, maka pengembangan perumahan di Kota 

Bontang diarahkan dengan konsep perumahan vertikal.  

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan horizontal, meliputi: 

 Memberikan jarak antar bangunan untuk mencegah kebakaran 

 Memperhatikan ketinggian bangunan untuk menghasilkan suhu dalam ruang 

yang nyaman serta sesuai dengan kondisi iklim tropis dan kelembaban udara 

 Sedapat mungkin dilengkapi dengan sumur resapan dan lubang biopori  

 Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan horizontal berada 

di: Kelurahan Api-Api, Kelurahan Guntung, Kelurahan Loktuan dan/atau 

sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan Kelurahan 

Bontang Kuala, Kelurahan Kanaan, dan Kelurahan Bontang Lestari dan/atau 

sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan vertikal meliputi: 

 Seluruh kelurahan di Kota Bontang diarahkan untuk memiliki rumah susun, 

sementara kelurahan yang sudah memiliki rumah berkonsep vertikal adalah 

Kelurahan Api-Api, Kelurahan Guntung, dan Kelurahan Loktuan dan/atau 

sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya 
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adalah Kelurahan Berbas Tengah dan/atau sebutan lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang sedang dalam tahap pengusulan lokasi.  

 Arahan lokasi bagi pengembangan infrastruktur adalah di Kelurahan Bontang 

Kuala, Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Berbas Pantai, 

Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Satimpo, 

Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Belimbing dan/atau 

sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan Kelurahan 

Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

 Upaya pengembangan perumahan harus mempertimbangkan daya dukung dan 

daya tampung lahan. Untuk perumahan berkepadatan tinggi dengan luasan 

yang sangat terbatas, arahan pembangunan perumahan dengan konsep vertikal 

menjadi prioritas. Dengan mempertimbangkan kepadatan, kecepatan 

pertumbuhan, dan proyeksi penduduk di tiap-tiap kecamatan, prioritas 

pembangunan perumahan vertikal yaitu: 

1. Kecamatan Bontang Barat 

2. Kecamatan Bontang Utara  

3. Kecamatan Bontang Selatan  

 

c. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Kawasan Potensi 

Cagar Budaya 

Pembangunan dan pengembangan perumahan pada kawasan potensi cagar budaya 

dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan wisata budaya Kota Bontang. 

Lokasi kawasan potensi cagar budaya Kota Bontang yaitu di Kelurahan Bontang 

Kuala. Pembangunan perumahan pada kawasan potensi cagar budaya dilaksanakan 

dengan arahan: 



  

Naskah Akademik  
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Kota Bontang 

 

143 
 
 

 

 Kegiatan perumahan dan permukiman yang diperbolehkan dengan bersyarat 

berupa pembangunan yang tidak mengganggu kawasan potensi cagar budaya 

dan peninggalan sejarah 

 Pengembangan kawasan potensi cagar budaya mengikuti toponim kawasan 

yang meliputi: 

o Langgam arsitektural yang selaras dengan budaya pembentuk citra kawasan 

o Elemen atau unsur pembentuk kawasan, seperti tata ruang, tata lingkungan, 

garis langit, dan infrastruktur selaras dengan budaya pembentuk citra 

kawasan 

o  Elemen lansekap 

 Bangunan dan struktur potensi cagar budaya menjadi prioritas untuk dilestarikan 

 

d. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan pada Kawasan Pesisir 

dan Tepian Air 

Penyelenggaraan perumahan pada kawasan pesisir dan tepian air dilaksanakan 

dengan mewujudkan konsep berwawasan lingkungan, serta memperhatikan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan. Pengembangan wilayah pesisir dan tepian air 

Kota Bontang perlu dilakukan secara terpadu dengan wilayah daratnya. Pada 

umumnya kegiatan perikanan dan kelautan pada masing-masing sub-zona bukan 

berupa industri pengolahan yang besar sehingga dalam perkembangannya ke depan 

tidak akan terbentuk suatu pusat kegiatan di wilayah perairan atau pulau kecil tetapi 

cenderung akan terjadi pusat industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan di 

wilayah pesisir atau tepi pantai. 

i. Kawasan Pesisir Laut 

Dalam RPJP Kota Bontang, secara ekologi, seluruh wilayah Kota bontang dapat 

dikategorikan sebagai wilayah pesisir. Rencana penyelenggaraan perumahan 

pada kawasan pesisir merupakan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan 

pesisir seperti wisata pantai dan perikanan nelayan. Pengembangan perumahan 

di kawasan pesisir berdasar jenis karakter dan kemampuan masyakat pesisir. 

Rencana pengembangan perumahan di kawasan pesisir laut meliputi: 
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 Perumahan di pesisir dikelola untuk mempertahankan dan menjaga kualitas 

permukiman yang berkelanjutan 

 Perumahan yang diperbolehkan untuk dibangun adalah perumahan yang 

berada pada zona dengan batasan yang telah ditetapkan 

 Perumahan yang diperbolehkan untuk dibangun adalah yang memiliki Hak 

Guna Bangunan (HGB); 

 Batas pengembangan perumahan di kawasan pesisir dan atas laut, 

termasuk di dalamnya Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Gunung Elai 

dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Tanjung Laut 

Indah, Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, Kelurahan Guntung, dan Kelurahan Bontang Lestari 

dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dibatasi oleh jalan lokal sekunder dan sabuk hijau berupa penanaman 

mangrove, atau ruang terbuka publik 

 Penyediaan perumahan di kawasan pesisir disesuaikan dengan program 

perumahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir dan 

peraturan yang berlaku 

 Struktur perumahan di pesisir atas laut berbentuk panggung dengan 

ketinggian 4 meter yang ditentukan sesuai dengan proyeksi air laut pasang 

tertinggi, serta menggunakan material dasar bahan bangunan yang 

memiliki kemampuan menahan beban serta mampu bertahan terhadap 

pengaruh alam, seperti kayu ulin bagi tiang pondasi, kayu meranti bagi 

dinding, dan sirap bagi atap 

 Gaya arsitektural perumahan di pesisir laut mempertimbangkan gaya 

arsitektural rumah adat Kota Bontang 

 Memperhatikan ketinggian bangunan untuk menghasilkan suhu dalam ruang 

yang nyaman serta sesuai dengan kondisi iklim tepi laut dan kelembaban 

udara 
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 Memperhatikan keseragaman ketinggian bangunan supaya tiap rumah 

mendapatkan pencahayaan dan jarak antar rumah 2-3 meter untuk 

memberi ruang penambatan perahu dan mencegah kebakaran. 

ii. Kawasan Tepian Sungai 

Berdasarkan kondisi geografis, sungai di Kota Bontang pada umumnya berukuran 

kecil, tidak bertanggul, dan berlokasi di dalam kawasan perkotaan. Perumahan di 

pesisir sungai di Kota Bontang dibatasi pembangunannya melalui kriteria 

sempadan sungai, dengan kriteria sebagai berikut: 

 Mematuhi sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

 Sempadan sungai di kawasan perumahan dan permukiman dibangun jalan 

inspeksi di sepanjang kanan-kiri sungai. 

 Perumahan baru diarahkan untuk menghadap sungai 

 Perumahan baru menggunakan konstruksi dan standar bangunan sesuai 

peraturan dan memperhatikan toponim kawasan termasuk bentuk 

arsitektural serta tatanan perumahan eksisting di pesisir sungai 

Arahan pengaturan lokasi permukiman tepian sungai Kota Bontang 

menyesuaikan dengan delineasi Daerah Aliran Sungai, yaitu kelurahan Bontang 

Kuala, Api-Api, Kanaan, Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, dan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

iii. Kawasan Tepian Danau 

Perumahan di tepian danau di Kota Bontang dibatasi pembangunannya melalui 

kriteria sempadan danau. Arahan pembangunan permukiman di kawasan pesisir 

danau diperkenankan dibangun bagi rumah yang didirikan berjarak 50 (lima 

puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Jarak ini merupakan 

ketentuan garis sempadan danau yang mengelilingi danau. Arahan pengaturan 

lokasi permukiman pesisir danau Kota Bontang adalah di sekeliling Danau 

Kanaan, meliputi Kelurahan Kanaan. 
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e. Arahan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan untuk Kawasan Industri 

dan/atau peruntukan industri 

Kawasan Industri dan/atau peruntukan industri di Kota Bontang dibedakan menjadi 

kawasan industri besar, sedang, dan kecil. Kawasan industri dan/ atau peruntukan 

industri besar berada di Kelurahan Guntung, Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Satimpo, dan 

Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Kawasan industri dan/ atau peruntukan industri sedang dan 

kecil diarahkan di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Arah untuk penyelenggaraan permukiman pada 

kawasan industri, utamanya industri besar, perlu memperhatikan kebijakan terkait. 

 

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan di kawasan industri 

dan/atau peruntukan industri secara umum adalah: 

 Pemilihan lokasi industri diarahkan untuk mempertimbangkan jarak terhadap 

perumahan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pekerja untuk mencapai 

tempat kerja, mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan industri dan/ 

atau peruntukan industri, mengurangi dampak polutan dan limbah yang dapat 

membahayakan bagi masyarakat 

 Jarak minimal antara perumahan dan industri disesuaikan dengan ketetapan yang 

berlaku 

 Industri harus menyediakan jalur akses yang aman untuk masyarakat yang 

bertempat tinggal di perumahan di dalam dan sekitar kawasan industri dan/ atau 

peruntukan industri. 

 Jalur akses yang aman dapat mengacu pada persyaratan teknis jalan dengan 

mempertimbangkan keselamatan pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara motor 

 Industri diarahkan untuk mengalokasikan sebagian dari luas area untuk kaveling 

perumahan yaitu: 

o Industri dengan luas kawasan 10-200 Ha: maksimal 10% 
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o Industri dengan luas kawasan 200-500 Ha: 10-25% 

o Industri dengan luas kawasan lebih dari 500 Ha: 10-30% 

 Pembangunan dan pengembangan permukiman baru memperhatikan toponim 

kawasan dan menjaga keteraturan dalam kawasan industri dan/ atau peruntukan 

industri 

 Area di sekitar kawasan industri dan/ atau peruntukan industri diarahkan sebagai 

zona penyangga (buffer zone) berupa RTH untuk meredam kebisingan, 

mengurangi efek pemanasan akibat industri, dan penyerap bau serta menahan 

polusi. 

 Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang merujuk pada 

peraturan yang berlaku, yang mencakup antara lain: 

o Prasarana: 

  Jalan 

 Drainase 

 Air limbah 

 Persampahan 

 Jaringan air minum 

o Sarana: 

 Rumah ibadah 

 Layanan kesehatan 

 Layanan perdagangan 

 Fasos dan fasum 

 Pemakaman 

 RTH 

o Utilitas Umum: 

 Jaringan listrik 

 Jaringan gas 

 Transportasi 
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 pembangunan dan pengembangan perumahan di kawasan industri dan/ atau 

peruntukan industri memperhatikan: 

o Jenis atap bangunan rumah menggunakan material yang mudah 

menyalurkan air hujan dan tidak mengendapkan partikel-partikel yang ada di 

dalam air hujan 

o Jika tidak terjadi hujan, misalnya di musim kemarau, perlu ada 

penyemprotan dengan air pada bangunan dan jalan untuk membersihkan 

udara dan menurunkan partikel debu dan zat-zat lain yang ada di udara ke 

tanah  

o Sistem pengolahan air hujan di kawasan permukiman dilakukan dengan 

penyaluran ke kolam retensi sebelum dibuang ke saluran drainase 

o Penghijauan di area permukiman di kawasan industri untuk mengurangi 

tingkat polusi 

o Tidak membangun rumah di lokasi yang berbahaya, misalnya di jalur pipa 

gas 

o Peningkatan keselamatan pengguna jalan dengan memisahkan jalur umum 

untuk masyarakat dan jalur truk pengangkut bahan dan hasil industri. 

o Jaringan air bersih berasal dari sumber air yang aman dari pencemaran.  

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan pada kawasan industri dan/ 

atau peruntukan industri besar berlokasi di: 

 kawasan industri Kaltim Industrial Estate (KIE) di Kelurahan Guntung dan 

Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;  

 kawasan peruntukan industri di Kelurahan Satimpo; dan 

 kawasan peruntukan industri di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan pada kawasan industri dan/ 

atau peruntukan industri sedang dan kecil berada di Kelurahan Bontang Lestari 

dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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f. Rencana Pengendalian Perumahan pada Kawasan yang Diizinkan Bersyarat 

dan Terbatas 

Perencanaan pengendalian perumahan pada kawasan yang diizinkan bersyarat 

meliputi: 

a. pemanfaatan diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utamanya;  

b. memenuhi persyaratan persetujuan pemerintah daerah, ketua RT, RW, dan/atau 

masyarakat setempat sesuai peraturan yang berlaku; dan 

c. menyesuaikan dengan desain arsitektural rumah-rumah lain di sekitarnya. 

Perencanaan pengendalian perumahan pada kawasan yang diizinkan terbatas 

meliputi: 

a. pemanfaatan diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utamanya; 

b. dilaksanakan dengan pembatasan luas areal, pembatasan intensitas 

penggunaan lahan, dan/atau pembatasan jumlah sesuai peraturan yang 

berlaku; dan 

c. tidak mengubah bentang alam 

Perencanaan pengendalian perumahan pada kawasan terbatas dan bersyarat 

dilaksanakan di seluruh Kelurahan di Kota Bontang dengan mengacu pada RDTR 

Kota Bontang. 

  

g. Rencana Pembangunan dan Peningkatan Kawasan Permukiman 

Pembangunan dan peningkatan kawasan permukiman di Kota Bontang mengarah 

pada permukiman perkotaan. Pada hakekatnya, pelaksanaan pembangunan dan 

peningkatan kawasan permukiman ini adalah untuk mewujudkan kondisi perkotaan 

yang layak huni, aman, nyaman, damai, dan sejahtera serta berkelanjutan. Rencana 

bagi kawasan permukiman Kota Bontang meliputi: 

 Pemanfaatan kawasan permukiman untuk menjamin kesesuaian dengan 

fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang; 

 Mewujudkan penetapan kawasan permukiman sesuai dengan struktur ruang; 

dan 
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 Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum penunjang kawasan 

permukiman sesuai dengan fungsinya. 

 

h. Pembangunan dan Peningkatan Layanan PSU Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

Pembangunan dan peningkatan layanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman ditujukan untuk menyediakan serta memperbaiki jaringan 

pendukung perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan standar bagi 

masyarakat, sehingga menjangkau rumah yang layak huni dan terjangkau dalam 

lingkungan yang sehat dan aman. Penyelenggaraan pelayanan urusan ini 

disesuaikan dengan SPM bidang perumahan rakyat.  

 

Gambar 6.1. Peta Sebaran Potensi dan Masalah PSU PKP 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

Pembangunan dan peningkatan layanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman memperhatikan rencana pembangunan dan peningkatan 
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layanan yang tertera dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang, yang 

mencakup: 

A. Rencana pembangunan dan peningkatan layanan prasarana 

i. Pembangunan akses jalan perumahan dan permukiman memperhatikan 

rencana pembangunan jalan arteri sekunder ruas lingkar pesisir yang 

menghubungkan Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang melewati Kelurahan Bontang Baru 

dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan 

Kelurahan Bontang Kuala dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan menuju Kelurahan Tanjung Laut Indah. Pembangunan 

jalan lokal sekunder untuk membatasi perumahan tepi/atas air dilaksanakan 

di Kelurahan Bontang Kuala. Peningkatan kualitas jalan dilakukan dengan 

pengaspalan pada jalan yang belum diaspal di Kecamatan Bontang Utara, 

Bontang Selatan, dan Bontang Barat serta perbaikan jalan dengan kondisi 

rusak dan rusak berat, terutama di Kecamatan Bontang Selatan dan 

Bontang Utara. 

ii. Akses jalan dilengkapi dengan sistem drainase yang terhubung dengan 

sistem drainase Kota Bontang, baik sistem drainase primer, sekunder, dan 

tersier. Sistem drainase primer meliputi Sungai Bontang, Sungai Guntung, 

dan Sungai Nyerakat. Sistem drainase sekunder meliputi saluran drainase 

jalan arteri sekunder dan jalan kolektor primer. Sistem drainase tersier 

meliputi saluran drainase jalan kolektor sekunder. 

iii. Pengelolaan air limbah terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu limbah bagi 

aktivitas usaha di kawasan peruntukan industri dan limbah rumah tangga. 

Pengelolaan air limbah di kawasan industri dan/ atau peruntukan industri di 

Kelurahan Satimpo, Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Guntung dan 

Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan harus melalui proses sesuai standar yang berlaku 

sebelum dibuang ke saluran air limbah. Air limbah yang dibuang ke saluran 
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harus memenuhi standar baku mutu air limbah. Arahan bagi kawasan 

pengelolaan air limbah diprioritaskan di Kelurahan Satimpo dan Kelurahan 

Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

iv. Jaringan persampahan terbagi menjadi dua yaitu tempat penampungan 

sementara dan tempat pemrosesan akhir. Tempat penampungan sementara 

diarahkan untuk dibangun di setiap kelurahan dan pembangunan dan 

pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kelurahan 

Bontang Kuala. Tempat pemrosesan akhir (TPA) berlokasi di Kelurahan 

Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Lokasi TPA memperhatikan jarak dengan 

permukiman, yaitu lebih dari 1 kilometer dengan mempertimbangkan 

pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit 

v. Jaringan air minum didukung melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan. 

 Jaringan perpipaan 

- Jaringan perpipaan unit air baku: 

- Pembangunan dan pemeliharaan sumur dalam (deep well) 

- Pembangunan dan pemeliharaan intake Danau Kanaan di 

Kelurahan Kanaan  

- Pembangunan dan Pemeliharaan intake Bendungan Nyerakat 

di Kel. Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan 

 Bukan jaringan perpipaan 

- Pembangunan dan pemeliharaan bak penampung air hujan/ 

terminal air di kawasan permukiman di atas air Kelurahan 

Guntung, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kel. Bontang Lestari 

dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan 
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B. Rencana pembangunan dan peningkatan layanan sarana 

i. Kawasan pendidikan diarahkan untuk dibangun tersebar di seluruh 

kelurahan di wilayah Kota Bontang 

ii. Kawasan kesehatan berlokasi di Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Bontang 

Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan, Kelurahan Guntung, Kelurahan Gunung Telihan dan/atau 

sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan 

Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan,  Kelurahan Satimpo. 

iii. Kawasan perdagangan dan jasa berlokasi di Kelurahan Gunung Elai 

dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

Kelurahan Api-api, Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Bontang Kuala, 

Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Berbas 

Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Bontang Lestari dan/atau 

sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan 

Satimpo, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta Kelurahan 

Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan 

iv. Kawasan olahraga berlokasi di Kelurahan Api-Api, Kelurahan Belimbing 

dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Kanaan, 

Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, dan Kelurahan Satimpo. 

v. Pemakaman berlokasi di Kelurahan Guntung, Kelurahan Loktuan dan/atau 

sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan 

Bontang Kuala, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Satimpo, Kelurahan 



  

Naskah Akademik  
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP)  
Kota Bontang 

 

154 
 
 

 

Kanaan, dan Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

vi. Ruang terbuka hijau, terbagi menjadi RTH Publik dan privat. RTH tersebar di 

seluruh Kota Bontang 

vii. Terminal penumpang berupa pemeliharaan  dan  peningkatan  terminal  

penumpang  tipe  B  berlokasi  di  Kelurahan  Gunung  Telihan dan/atau 

sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Terminal khusus berlokasi di Kel. Guntung, Kel. Satimpo, Kel. Bontang 

Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan, dan Kel. Tanjung Laut Indah 

C. Rencana pembangunan dan peningkatan layanan utilitas 

i. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, berdasarkan jenisnya terbagi 

menjadi dua, yaitu 

- infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya 

o Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap (PLTU)  berlokasi di Kel. 

Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

o Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Gas (PLTG) berlokasi di Kel. 

Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, Kel. Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

o Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berlokasi di Kel. Gunung 

Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan; dan 

o Pembangkit Listrik Tenaga Suryo (PLTS Komunal) berlokasi di Kel. 

Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, Kel. Tanjung Laut Indah, Kel. Guntung. 

- Pengembangan perumahan dan permukiman di sekitar Pembangkit 

Tenaga Listrik di Kota Bontang harus memperhatikan jarak aman sesuai 

ketentuan akan diatur kemudian sesuai peraturan yang berlaku 
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- infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya 

o Saluran Udara Tenaga Tinggi (SUTT)/ Saluran Udara Tenaga Ekstra 

Tinggi (SUTET) berlokasi di Kel. Bontang Lestari dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kel. Kanaan, 

Kel. Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, Kel. Belimbing dan/atau sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

o Gardu induk Bontang berlokasi di Kel. Belimbing dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kel. Gunung 

Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan, Kel.Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan; dan  

o Saluran Udara Tenaga Menengah (SUTM) berlokasi di seluruh 

kelurahan di Kota Bontang. 

- Jarak horizontal aman antara SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra 

Tinggi) dengan permukiman sekitar 22 meter untuk sirkuit tunggal, 17 

meter untuk sirkuit ganda, sedangkan jarak vertikal sekitar 9 meter. 

ii. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi 

- Penanganan jaringan pipa gas untuk melayani perusahaan berlokasi di 

Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, Kelurahan Satimpo, Kelurahan Kanaan, Kelurahan 

Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan Kelurahan Guntung; 

dan 

- Pembangunan jaringan pipa gas untuk melayani kebutuhan masyarakat 

berlokasi di seluruh wilayah Kota Bontang. 

iii. Pengembangan  sistem  jaringan  transportasi  laut   

- Penataan fungsi dan pengembangan Pelabuhan Umum Loktuan sebagai 

pelabuhan pengumpul berlokasi di Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan 
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lainya berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta penataan 

fungsi dan pengembangan Pelabuhan Umum Tanjung Laut sebagai 

pelabuhan pengumpul berlokasi di Kelurahan Tanjung Laut Indah; 

- Pengembangan pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan 

berlokasi di Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

- Terminal khusus; dan  

- Alur pelayaran laut, meliputi Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kelurahan Tanjung 

Laut Indah. 

iv. Pengembangan sistem jaringan transportasi udara 

- Bandar udara umum; berupa pembangunan dan penataan bandar udara 

pengumpul skala pelayanan tersier di Kelurahan Bontang Lestari 

dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

- Bandar udara khusus; berupa penataan bandar udara PT. Badak NGL 

untuk menunjang pengembangan kegiatan industri; dan 

- Ruang udara untuk penerbangan berupa Kawasan Keamanan 

Operasional Penerbangan (KKOP) untuk kegiatan bandar udara dan/atau 

sekitar bandar udara umum dan/atau khusus. 

- Pengadaan dan pengendalian perumahan di sekitar kawasan KKOP 

menyesuaikan dengan aturan ketinggian bangunan yang berlaku. 

v. Pengembangan sistem jaringan transportasi perumahan dan kawasan 

permukiman 

- Pembangunan dan peningkatan layanan transportasi pada sistem 

jaringan jalan dilakukan dengan tujuan mempermudah mobilitas dan 

aktivitas dari permukiman ke tempat kerja dan sebaliknya; dan 

 

i. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh 

Pencegahan dan peningkatan kualitas kumuh dilakukan untuk meningkatkan mutu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni yang dilakukan dengan 
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mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan permukiman kumuh 

baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi permukiman. 

Pencegahan kawasan kumuh merupakan upaya untuk mencegah perumahan atau 

permukiman berpotensi kumuh, yang dapat dilihat dari angka proyeksi kepadatan 

dari suatu kawasan, legalitas tanah, dan tingkat aksesibilitas terhadap PSU. Kegiatan 

peningkatan kualitas permukiman kumuh yang ditangani oleh Pemerintah Kota 

Bontang berdasarkan pada SK Walikota Bontang No 32 tahun 2018 tentang 

Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Bontang, dan semuanya termasuk 

dalam kategori kumuh ringan.  

 

Gambar 6.2. Peta Rencana Peningkatan Kualitas PKP Kumuh 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

  

Kawasan kumuh tersebut berlokasi di Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Gunung Elai dan/atau 

sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Bontang 

Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Berebas Tengah 
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dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan 

Guntung, Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Satimpo, Kelurahan Loktuan 

dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan 

Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, dan Kelurahan Kanaan. Arahan penanganan perumahan dan 

kawasan permukiman kumuh dalam kegiatan relokasi ke rusun yang disediakan oleh 

Pemerintah Kota Bontang.  

Arahan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman 

kumuh meliputi: 

A. Pencegahan perumahan dan permukiman kumuh: 

 Sebaran potensi kumuh Kota Bontang  

 Pengaturan kepadatan bangunan 

 Fasilitasi MBR di lokasi berpotensi kumuh melalui pembangunan rumah 

susun di setiap kelurahan 

 Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman 

kumuh dilakukan pemerintah daerah, dan/atau setiap orang untuk menjaga 

kualitas lingkungan perumahan dan permukiman; 

B. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh: 

 Penanganan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan 

permukiman kumuh melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat 

kualitas perumahan dan permukiman; dan 

 Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan 

standar dan kriteria permukiman kumuh. 

 Penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh ditetapkan oleh 

pembagian kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 Kawasan kumuh di Kota Bontang merupakan kawasan dengan tipologi 

kumuh rendah. Penanganan kawasan kumuh berdasarkan tipologi 
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kekumuhan, yaitu kumuh rendah disesuaikan dengan peraturan yang 

berlaku 

 Penanganan kawasan kumuh berdasarkan lokasi yaitu: di atas air, tepi air, 

dataran rendah, perbukitan, dan daerah rawan bencana disesuaikan dengan 

peraturan yang berlaku 

 Alternatif penanganan kawasan kumuh: 

o Melalui rekonstruksi bangunan 

o Konsolidasi lahan dan landsharing 

o Relokasi jarak jauh/ dekat 

o Penataan satu blok (on site reblocking, disertai jalan, rekonstruksi, 

dan penyediaan kavling) 

o Peningkatan kualitas unit bangunan/ rumah 

Tabel 6.1.  Daftar Lokasi Permukiman Kumuh 

No Nama Kawasan Kelurahan Lokasi Luas Kumuh 

1 Kampung Nelayan Loktuan dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-

undangan 

RT003 1,84 

RT004 1,95 

RT006 1,47 

RT007 2 

RT008 1,57 

RT005 1,44 

RT030 1,05 

Gunung Elai dan/atau 

sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

Bontang Baru dan/atau 

sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

RT001 1 

RT002 1.7 

RT003 0,31 

RT026 0,98 

Total Luas 15,31 

2 Kampung Pesisir Tanjung Laut Indah RT009 1,14 
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No Nama Kawasan Kelurahan Lokasi Luas Kumuh 

RT010 0,19 

RT011 1,2 

RT012 1,19 

RT014 0,81 

RT016 2,63 

RT028 0,82 

RT030 1,19 

RT031 0,29 

RT032 0,22 

Tanjung laut RT030 2,77 

Total Luas 12,45 

3 Kampung 

Mangrove 

Berebas Tengah dan/atau 

sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

RT023 1,02 

RT024 0,47 

RT025 1,02 

RT031 0,56 

RT034 0,84 

RT035 0,44 

RT037 0,48 

RT038 0,46 

RT039 0,44 

RT052 0,93 

RT053 1 

RT055 0,58 

RT062 0,89 

Tanjung Laut RT026 0,98 

RT027 0,86 

Total Luas 10,97 

4 Kampung Etnis Guntung RT004 0,26 

RT008 1,13 

RT009 1,12 

RT010 1,2 
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No Nama Kawasan Kelurahan Lokasi Luas Kumuh 

RT011 1,4 

RT012 1,84 

RT013 0,55 

Total Luas 7,5 

5 Spot Permukiman 

Kumuh 

Api-api RT005 0,32 

RT022 0,48 

RT035 0,11 

Berebas Tengah dan/atau 

sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

RT001 0,56 

RT002 0,54 

RT003 0,5 

RT004 0,05 

RT005 0,23 

Bontang Kuala RT003 1,35 

RT004 1 

RT005 0,77 

RT006 0,75 

RT010 0,58 

RT011 1,35 

Bontang Lestari dan/atau 

sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

RT004 0,16 

RT005 1,18 

RT006 1,09 

RT009 0,44 

RT010 0,4 

RT013 1,38 

RT014 0,64 

RT015 1,01 

RT017 2,02 

Guntung RT003 2,07 

Loktuan dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-

RT019 0,54 

RT038 0,91 
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No Nama Kawasan Kelurahan Lokasi Luas Kumuh 

undangan 

Belimbing dan/atau 

sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

RT044 1,27 

Satimpo RT024 0,57 

Gunung Elai dan/atau 

sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

RT015 1,15 

RT017 1,16 

Gunung Telihan dan/atau 

sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

RT021 0,55 

RT025 1,16 

Kanaan RT007 1,04 

Total Luas 27,33 

Total Luasan Kawasan Kumuh Kota Bontang 73,56 

Sumber: SK Walikota Bontang No 32 Tahun 2018  

 

j. Rencana Pendanaan dan Sistem Pembiayaan 

Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan 

dana dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman Kota Bontang dan pelaksanaannya didorang oleh Pemerintah Daerah. 

Pendanaan dan sistem pembiayaan pembangunan dan pengembangan perumahan 

dan kawasan permukiman terdiri dari dua komponen: Pendanaan dan dan 

Pembiayaan. Pendanaan dilaksanakan melalui berbagai sumber dana, antara lain: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
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c. sumber dana lainnya, meliputi: dana kemitraan dengan Badan Usaha Milik 

Negara/Daerah, swasta, swadaya, industri yang bertempat di Kota Bontang, 

donatur, dan bantuan; dan 

d. sumber dana lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Sumber dana yang ini merupakan sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan 

perumahan dan kawasan permukiman. Dana yang disediakan dimanfaatkan dalam 

upaya yang mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan 

kawasan permukiman Kota Bontang dan kemudahan dan/atau bantuan 

pembangunan dalam penyediaan rumah sesuai dengan standar pelayanan minimal. 

Adapun sumber dana dan pembiayaan berasal dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumber dana lainnya, 

meliputi dana kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, lembaga 

keuangan daerah, swasta, swadaya, donatur, dan bantuan, serta sumber dana lain 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Sedangkan pemupukan dana dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana 

masyarakat, dana tabungan perumahan, dan dana lainnya yang memenuhi 

persyaratan perundang-undangan dan dikerahkan oleh lembaga keuangan.  

Pemerintah Kota Bontang perlu melakukan upaya pengembangan untuk 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pengembangan 

sistem pembiayaan. Pengembangan sistem pembiayaan untuk mendukung 

pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman bagi golongan masyarakat 

berpenghasilan rendah meliputi lembaga pembiayaan, mendorong kapasitas Bank 

Kaltim untuk penyaluran pembiayaan perumahan, pengerahan dan pemupukan 

dana, penyaluran kredit modal kerja konstruksi perumahan, pemanfaatan sumber 

biaya, optimalisasi Sertifikat Laik Fungsi dan kemudahan atau bantuan pembiayaan. 

Sistem pembiayaan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung 

upaya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. 

Lembaga pembiayaan berupa badan hukum yang ditugasi atau dibentuk oleh Pemda 
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bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk 

penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Kota Bontang.   

 

k. Pengaturan Keterpaduan Pemanfaatan dan Pengendalian Pembangunan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Pengaturan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan 

dan kawasan permukiman berdasarkan pada kawasan potensial berkembang dan 

daerah larangan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kota 

Bontang. Kawasan potensial berkembang adalah kawasan yang memiliki nilai 

potensial untuk dikembangkan yang berdampak pada perkembangan pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan daerah larangan pengembangan 

perumahan ditujukan sebagai larangan pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman di lokasi yang berpotensi menimbulkan bencana. 

Kawasan potensial berkembang meliputi: 

- Kawasan potensial pemekaran 

- Kasiba dan Lisiba 

Kawasan potensial pemekaran terdiri dari: 

a. Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Kelurahan Berebas Tengah dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

c. Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

d. Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

e. Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

f. Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; dan 
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g. Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Kasiba dan Lisiba dipersiapkan untuk pembangunan kawasan permukiman skala 

besar untuk melayani kebutuhan masyarakat (kasiba), pembangunan perumahan 

dengan batasan kaveling yang jelas untuk melayani kebutuhan masyarakat (lisiba), 

dan keperluan darurat sesuai ketentuan yang berlaku. Penetapan lokasi kasiba dan 

lisiba merupakan tugas Pemerintah Daerah. 

 

Daerah larangan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (negative 

list) adalah daerah di mana dilarang membangun perumahan dan kawasan 

permukiman. Terdiri dari kawasan lindung dan kawasan dengan tingkat kerawanan 

bencana yang tinggi. diatur dengan Surat Keputusan Wali Kota, sesuai dengan tata 

ruang Kota Bontang.  

Sebagai referensi, berdasarkan RTRW Kota Bontang, kawasan lindung meliputi: 

 

Tabel 6.2. Lokasi Kawasan Lindung berdasarkan RTRW Kota Bontang 

Kawasan 
Lindung 

Lokasi 

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya 

kawasan 
hutan lindung 
berupa Hutan 
Lindung 
Bontang 

Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 
Kelurahan Kanaan 
Kelurahan Satimpo  
Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 

kawasan 
resapan air 

Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 

Kawasan Perlindungan Setempat 

sempadan 
pantai 

Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 
Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 
Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 
Kelurahan Bontang Kuala 
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Kelurahan Tanjung Laut Indah 
Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 

Sempadan 
sungai 

sempadan Sungai Bontang 
sempadan Sungai Guntung 
 sempadan Sungai Nyerakat 

kawasan 
sekitar danau 
atau waduk 

sempadan Danau Kanaan berlokasi di Kelurahan Kanaan 

Kawasan Konservasi 

kawasan 
Konservasi 
Pelestarian 
Alam berupa 
Taman 
Nasional Kutai 

Kelurahan Guntung 
Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 
Kelurahan Bontang Kuala 

kawasan 
Konservasi 
Pesisir dan 
Pulau-Pulau 
Kecil 

Kelurahan Bontang Kuala 
Kelurahan Tanjung Laut Indah 
Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 

kawasan 
Konservasi Air 
Tanah 

Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 
Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 
Kelurahan Kanaan 
Kelurahan Satimpo. 

Kawasan Ekosistem Mangrove 

Kawasan 
ekosistem 
mangrove 

Kelurahan Guntung 
Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 
Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 
Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 
Kelurahan Bontang Kuala 
Kelurahan Tanjung Laut Indah 
Kelurahan Berbas Pantai 
Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

RTH Publik 

Taman 
Lingkungan 

Kelurahan Guntung 
Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
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perundang-undangan 
Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,   
Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut 
Indah,  
Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Kanaan,  
Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Satimpo,  
Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 

Taman Kota Kelurahan Bontang Kuala,  
Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, dan  
Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 

Hutan Kota Kelurahan Guntung 
Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,   
Kelurahan Bontang Kuala,  
Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Kanaan 
Kelurahan  Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 

Pemakaman Kelurahan Guntung 
Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Satimpo, 
Kelurahan Kanaan, dan  
Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 

RTH Privat 

Taman 
Lingkungan 

Kelurahan Guntung 
Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
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perundang-undangan,  
Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Satimpo 
Kelurahan Kanaan 
Kelurahan Berbas Pantai,  
Kelurahan Berebas Tengah dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 

Hutan Kota Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, dan  
Kelurahan Satimpo 

Sumber: Bapelitbang Kota Bontang, 2018 

 

Sedangkan kawasan dengan tingkat kerawanan bencana tinggi sesuai dokumen 

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang meliputi:  

 

Tabel 6.3.  Kawasan Rawan Bencana Kota Bontang 

Kawasan Rawan Bencana 

Puting Beliung Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Kanaan,  
Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Api-Api,  
Kelurahan Bontang Kuala,  
sebagian  Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Tanjung Laut Indah,  
Kelurahan Berebas Tengah,  
Kelurahan Berbas Pantai,  

Banjir Kel. Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan,  
Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
sebagian Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
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Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Api-Api, 
Kelurahan Berebas Tengah,  
Kelurahan Berbas Pantai, 
Kelurahan Tanjung Laut Indah,  
Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 

Epidemi Penyakit Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Api-api,  
Kelurahan Berebas Tengah dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
sebagian besar Kelurahan Tanjung Laut Indah,  
Kelurahan Berbas Pantai,  
sebagian kecil wilayah kelurahan Kanaan,  
Kelurahan Api-Api 
Kelurahan Tanjung Laut Indah 

Kebakaran Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 
Kelurahan Api-Api 
Kelurahan Tanjung Laut Indah,  
Kelurahan Berebas Tengah,  
Kelurahan Berbas Pantai, 

Longsor Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  

Gagal Teknologi Kelurahan Guntung,  
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Kelurahan Loktuan dan/atau   sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, 
Kelurahan Satimpo, dan  
Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan seluruh kawasan permukiman di sekitar kawasan 
industri di Kota Bontang 

Gempa Bumi Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Gunung Telihan,  
Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Api-api,  
Kelurahan Berebas Tengah dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Berebas Pantai,  
Kelurahan Tanjung Laut Indah; dan  
sebagian wilayah Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan,  

Tsunami Pesisir kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan,  
Kelurahan Bontang Kuala,  
Kelurahan Tanjung Laut Indah,  
Kelurahan Berbas Pantai,  
Kelurahan Berebas Tengah dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan 

Sumber: Bapelitbang, 2013 

 

l. Rencana Bagi Kelembagaan PKP 

Lembaga-lembaga penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus mampu 

menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di tingkat kota, yang mampu 

memfasilitasi wahana pengembangan peran dan tanggung jawab masyarakat 

sebagai pelaku utama dalam memenuhi kebutuhannya akan hunian yang layak dan 

terjangkau, dan lingkungan permukiman yang sehat, aman, produktif dan 
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berkelanjutan. Kelembagaan tersebut agar juga dapat senantiasa mendorong 

terciptanya iklim kondusif di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.  

Penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang berbasis pada pelibatan 

masyarakat sebagai pelaku utama harus dapat dilembagakan secara berlanjut 

sampai pada tingkat komunitas lokal, dan didukung secara efektif oleh sistem 

wilayah/regional dan sistem pusat/nasional. Untuk mengaktualisasikan pelaksanaan 

misi pemberdayaan, diperlukan optimalisasi lembaga penyelenggara perumahan dan 

permukiman yang sudah terbentuk supaya dapat melaksanakan prinsip tata 

pemerintahan yang baik. Upaya pelembagaan sistem penyelenggaraan perumahan 

dan permukiman tersebut perlu dilakukan terhadap seluruh unsur pelaku 

pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat yang 

berkepentingan di bidang perumahan dan permukiman, baik yang berada di tingkat 

nasional, regional maupun lokal. 

Peran kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman di bidang perumahan 

dan kawasan permukiman Kota Bontang meliputi: 

a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; 

b. Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 

c. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat; 

d. Memberikan masukan kepada pemerintah, pemerintah daerah DIY, dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau 

e. Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman. 

Kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman Kota Bontang terdiri dari 

unsur: 

a. Instansi pemerintah Kota Bontang yang terkait dalam bidang perumahan dan 

kawasan permukiman; 

b. Asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman; 

c. Asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman; 
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d. Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan 

dan kawasan permukiman; 

e. Pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau 

f. Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman. 

 

Gambar 6.3. Susunan Pokja PKP Kota Bontang 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

m. Rencana Penyediaan Sistem Informasi dan Basis Data 

Perumahan dan permukiman merupakan satu bidang yang multi disiplin dengan 

menyentuh berbagai lintas sektoral serta lintas kepentingan. Ketersediaan data untuk 

bidang perumahan dan permukiman perlu diperhatikan mengingat bidang ini adalah 

bidang yang melibatkan banyak pihak dan sektor yang kompleks yang saling 

berkaitan. Data dalam bidang perumahan dan permukiman dapat dimanfaatkan 

untuk mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia, 

dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas wilayah.  
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 Penyediaan database dilaksanakan dalam rangka menyediakan data dan informasi 

terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Bontang, mendukung 

penyusunan RP3KP Kota Bontang dan mendukung kegiatan pembangunan dan 

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Penyediaan database 

perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari pendataan, pengkinian data, dan 

penyajian data elektronik. Penyediaan basis data meliputi: 

a. Penyusunan kebutuhan data perumahan dan kawasan permukiman Kota 

Bontang; 

b. Identifikasi kondisi perumahan dan kawasan permukiman Kota Bontang sesuai 

dengan penyusunan kebutuhan data; 

c. Penyusunan sistem basis data perumahan dan kawasan permukiman Kota 

Bontang; 

d. Penyediaan basis data pada tahap pemutakhiran data meliputi proses 

pengkinian data perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan 

sesuai dengan kebutuhan data perumahan dan kawasan permukiman Kota 

Bontang; dan 

e. Penyajian data perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan 

menggunakan sistem informasi elektronik atau aplikasi berbasis e-housing. 

 

n. Rencana Mitigasi Bencana 

Penanganan kawasan perumahan dan permukiman di daerah rawan bencana 

dilakukan  untuk mengurangi resiko korban jiwa.  Kawasan rawan bencana meliputi 

kawasan rawan banjir, rawan kebakaran, dan rawan bencana industri.  

 

Tabel 6.4. Kelurahan Terdampak Bencana Kota Bontang 

Jenis Bencana Kelurahan Terdampak 

Angin Puting 

Beliung 

seluruh kelurahan di Kota Bontang kecuali di sebagian 

Kelurahan Guntung, Kelurahan Satimpo, dan Kelurahan 

Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan 
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Jenis Bencana Kelurahan Terdampak 

peraturan perundang-undangan; 

Banjir 
Sebagian Kelurahan Api-Api, sebagian Kelurahan Kanaan, 

sebagian besar Keluarahan Bontang Kuala, sebagian 

Kelurahan Satimpo, Kelurahan Gunung Elai dan/atau 

sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan,  dan sebagian Gunung Telihan dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

Epidemi Penyakit 
seluruh kelurahan di Kota Bontang kecuali sebagian 

Kelurahan Guntung, sebagian Kelurahan Bontang Kuala, 

sebagian Kelurahan Tanjung Laut Indah, sebagian Kelurahan 

Satimpo, dan sebagian Kelurahan Bontang Lestari dan/atau 

sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

Kebakaran 
seluruh kelurahan di Kota Bontang; 

Longsor 
seluruh kelurahan di Kota Bontang kecuali Kelurahan 

Bontang Kuala, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Tanjung 

Laut Indah, dan Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

Kegagalan 

Teknologi 

seluruh kelurahan di Kota Bontang; 

Gempa Bumi 
seluruh Kelurahan di Kota Bontang kecuali Kelurahan 

Guntung, Kelurahan Satimpo, dan Kelurahan Bontang 

Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

Tsunami Pesisir Kelurahan Loktuan dan/atau sebutan lainnya 
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Jenis Bencana Kelurahan Terdampak 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kel. Gunung 

Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, Kel. Bontang Baru dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kel. 

Bontang Kuala, Kel. Tanjung Laut Indah, Kel. Berebas 

Pantai, Kel. Berebas Tengah dan/atau sebutan lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan sebagian 

wilayah pesisir Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 Sumber: Bapelitbang Kota Bontang, 2013 dan BPBD, 2016 

Kota Bontang merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan bencana tinggi. 

Perumahan dan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana membutuhkan 

perencanaan mitigasi bencana. Mitigasi bencana dimaksudkan untuk memberikan 

perlindungan dari ancaman bencana. Rencana untuk perumahan di kawasan rawan 

bencana terbagi menjadi arahan umum dan arahan khusus, yang meliputi: 

i. Rencana Umum: 

 Lokasi rawan bencana mengacu pada tabel kelurahan terdampak bencana 

Kota Bontang; 

 Penanggulangan bencana prioritas di Kota Bontang adalah angin puting 

beliung, kegagalan teknologi, epidemi penyakit, banjir, kebakaran, dan 

longkir. Sedangkan penanggulangan bencana non-prioritas yaitu gempa 

bumi dan tsunami; 

 Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 

tidak pada zona dengan tingkat kerawanan bencana tinggi; 

 Pembatasan intensitas penggunaan lahan (KDB, KLB, KDH, ketinggian 

bangunan, dan kepadatan bangunan) sesuai dengan peraturan yang 

berlaku; 
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 Pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman di daerah rawan bencana sesuai perizinan; 

 Memberikan sosialisasi dan pelatihan penyelamatan kepada penduduk 

tentang tanggap bencana dan sistem mitigasi bencana; 

 Pembangunan perumahan dan permukiman di kawasan rawan bencana 

diharuskan dengan penyediaan sistem evakuasi bencana dan sistem 

jaringan pemantau; 

 Sistem evakuasi bencana meliputi jalur evakulaso, tempat evakuasi 

sementara, dan tempat evakuasi akhir; dan 

 Sistem jaringan pemantau meliputi sistem peringatan dini dan/ atau cctv. 

ii. Rencana Khusus: 

 Di daerah rawan bencana puting beliung: 

o Memberikan perhatian lebih pada daerah terbangun dengan resiko 

bencana angin tinggi, yaitu pusat kegiatan seperti permukiman dan 

industri 

o Bangunan rumah dan penunjang memperhatikan standar bangunan 

dan syarat teknis sesuai peraturan yang berlaku 

o Merapikan pohon besar, rumbun, dan tinggi, serta rapuh yang ada di 

sekitar permukiman di kawasan rawan bencana puting beliung untuk 

mengurangi resiko pohon tumbang  

 Di daerah rawan bencana banjir: 

o Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman memperhatikan ketetapan sempadan sungai, pantai, dan 

danau 

o Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman tidak dilaksanakan di daerah cekungan dan resapan air 

o Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman menyediakan drainase yang memadai sebagai saluran 

air limbah dan air hujan 
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o Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dilengkapi 

dengan sumur resapan  

 Di daerah rawan bencana epidemi penyakit: 

o Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 

o Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman memperhatikan lingkungan 

o Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman dilengkapi dengan PSU yang memadai, khususnya 

sistem sanitasi dan drainase terutama di permukiman tepi dan atas 

laut 

 Di daerah rawan bencana kebakaran: 

o Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman memperhatikan Rencana Induk Sistem Proteksi 

Kebakaran 

o Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman dilengkapi akses dan prasarana serta sarana untuk 

proteksi dan penanggulangan kebakaran 

o Akses dan sarana proteksi dan penanggulangan kebakaran 

disesuaikan dengan peraturan yang berlaku 

o Pengurangan tingkat kepadatan hunian pada daerah rawan kebakaran 

o Pembangunan rumah berjarak 2-3 meter antara satu rumah dengan 

rumah lainnya untuk mengurangi resiko bencana kebakaran 

 Di daerah rawan bencana longsor: 

o Struktur bangunan rumah dan penunjang menggunakan pondasi yang 

kuat 

o Jika diperlukan dapat menggunakan konstruksi penahan tanah 

konvensional, dan/ atau jangkar untuk perkuatan tanah 

o Perlu pengembangan lokasi penyangga berupa RTH antara lokasi 

rawan longsor dan lokasi pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman 
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o Perumahan dan kawasan permukiman yang sudah tidak layak huni 

dapat direlokasi ke lokasi yang lebih aman 

 Di daerah rawan bencana gagal teknologi: 

o Memastikan warga yang tinggal di kawasan ini memiliki pengetahuan 

yang cukup untuk melakukan mitigasi bencana gagal teknologi dan 

mengetahui lokasi-lokasi untuk melakukan pencegahan resiko 

bencana gagal teknologi. 

o Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman di kawasan ini dengan mempertimbangkan resiko 

kegagalan operasi, kerusakan konstruksi, kegiatan yang dapat 

menimbulkan kebocoran, ledakan, dan resiko lainnya. 

 Di daerah rawan bencana gempa bumi: 

o Struktur bangunan rumah disesuaikan dengan standar bangunan 

aman gempa sesuai peraturan yang berlaku 

o Pengaturan kepadatan hunian di kawasan rawan gempa bumi akan 

diatur kemudian 

o Pengaturan kepadatan hunian di kawasan rawan gempa bumi akan 

diatur kemudian 

 Di daerah rawan bencana tsunami: 

o Konservasi dan penanaman mangrove pada pantai berhutan 

mangrove untuk mengurangi dampak tsunami 

o Tempat evakuasi berada di area yang cukup tinggi dan mudah diakses 

serta aman dan berada dekat permukiman 

o Jika diperlukan, dapat dibangun tembok penahan tsunami di 

sepanjang garis pantai di sekitar area perumahan dan kawasan 

permukiman yang beresiko 
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o. Pengendalian pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 

Pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman 

sangat diperlukan untuk menjaga agar pembangunan dan pengembangan yang 

dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menyalai tata ruang wilayah. 

Pengendalian perumahan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan 

dilakukan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan perumahan. 

Pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dilaksanakan dengan : 

a. Perizinan,  

b. Penertiban,  

c. Penataan  

Arahan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman antara lain: 

 Pengendalian pembangunan dan pengembangan permukiman dilaksanakan 

dengan mekanisme:  

a. Pemberian insentif, berupa perpajakan, kompensasi, subsidi silang, dan 

kemudahan perizinan;  

b. Pengenaan disinsentif, berupa pengenaan sanksi, pengenaan retribusi 

daerah, pembatasan fasilitas program, dan pengenaan kompensasi. 

 Pengendalian perumahan pada tahap perencanaan dilakukan sesuai dengan 

RTRW, RDTR, dan RTBL yang berlaku 

 Pengendalian perumahan pada tahap pembangunan dilakukan melalui 

permohonan pengajuan IMB dan/ atau perizinan lain kepada Pemerintah Daerah 

sesuai ketentuan yang berlaku 

 Pengendalian perumahan pada tahap pemanfaatan dilakukan melaui SLF 

bangunan gedung dan pengawasan terhadap pemanfaatan rumah 

 

p. Rencana Penyediaan Tanah 

Penyiapan lahan merupakan salah satu tahapan paling penting dalam pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman, terutama untuk penyediaan tanah dalam 

rangka mendukung  penyediaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 
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Pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah dan atau badan usaha sesuai dengan prosedur dan aturan yang 

berlaku. Oleh karena itu, penyediaan tanah perlu dikoordinasikan dengan baik. 

Mempertimbangkan kondisi Kota Bontang yang memiliki ketersediaan lahan yang 

sangat terbatas, arahan penyediaan tanah adalah sebagai berikut: 

 Penyediaan tanah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang yang 

berlaku. 

 Penyediaan tanah dilaksanakan atas dasar kewenangan dari pemerintah 

kota dalam rangka mendukung pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman bagi MBR dan atau PNS. 

 Penyediaan tanah dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara/daerah 

maupun badan usaha milik swasta yang menjalin kemitraan dengan 

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pembangunan dan 

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. 

 Perolehan tanah dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan dan 

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilaksanakan 

melalui konsolidasi tanah, jual beli, tukar-menukar, pelepasan hak, dan/atau 

hibah.  

 Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan 

kawasan permukiman berdasarkan pertimbangan mempertahankan kondisi 

lingkungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian 

 Optimasi pemanfaatan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kebutuhan 

pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 

Kota Bontang. 
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