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Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

 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.

 Acuan kebijakan:
 UU 1/2011
 Permenpera 12/2014

• 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.
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Kerjasama Penyusunan RP3KP Kota Bontang

Menghasilkan :
1. Buku Data;
2. Album Peta.

Tahun Anggaran 2017

Menghasilkan :
1. Naskah Akademik RP3KP, yang berisi :

a. Buku Analisa;
b. Buku Rencana.

2. Album Peta; dan
3. Draft Ranperda RP3KP.

Tahun Anggaran 2018
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Prosedur Penyusunan RP3KP
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Latar Belakang RP3KP

UU 1/2011 tentang PKP

• Kebutuhan perumahan layak huni yang terjangkau
untuk seluruh lapisan masyarakat

• Kewajiban pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat
melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman

PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan

• Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah

Kebutuhan RP3KP sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku
kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman

• Tahun 2017, dilakukan penyusunan data, analisa dan rencana untuk
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman (RP3KP)

Tahun 2018

Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda RP3KP
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Maksud RP3KP

• Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat;
• Mengidentifikasi permasalahan perumahan dan pemukiman, yang meliputi :
• Terdefinisinya sasaran dan kebijakan daerah dalam pemenuhan kebutuhan

sektor Perumahan dan Kawasan Pemukiman secara terintegrasi dan
sistematis;

• Terwujudnya pedoman dan arahan terkait Perumahan dan Kawasan
Pemukiman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perumahan
dan Kawasan Pemukiman;

• Tersinerginya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman antar
pihak-pihak yang membidangi perumahan dan pihak-pihak lain yang terkait
Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan

• Pemberdayaan pemangku kepentingan.
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Tujuan RP3KP

Tujuan:
• Memberikan acuan operasional pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan 

permukiman wilayah Kota Bontang;

• Memberikan arahan pembangunan dan pengembangan di sektor perumahan yang terintegrasi antar

sektor, implementatif, serta kebutuhan lokal;

• 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;

• Terwujudnya kerjasama dan keterpaduan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan 

Kawasan permukiman kota, masyarakat, dan dunia usaha
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Isu Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bontang

Ketersediaan lahan
untuk perumahan dan

permukiman

Pertumbuhan
penduduk

dipengaruhi
pertumbuhan industri

Merupakan kawasan
pesisir

Memiliki Potensi
Cagar Budaya

Memiliki Tingkat 
Kerawanan Bencana

Tinggi

Kawasan yang 
diizinkan bersyarat

dan terbatas

perkim.id



SMART CITY, GREEN CITY, AND CREATIVE CITY bontangkota.go.id

 

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Ketersediaan lahan untuk perumahan dan permukiman

• Berdasarkan data dari BPS Kota
Bontang yang diproyeksikan hingga
20 tahun kedepan, jumlah
penduduk kota Bontang
mengalami pertumbuhan yang
pesat

• Rencana pengembangan industri
akan memicu pertumbuhan
penduduk

• Sebagian besar guna lahan Kota
Bontang adalah untuk kawasan
lindung dan peruntukan industri

Tahun

Jumlah Penduduk

Bontang 

Selatan
Bontang Utara Bontang Barat

2017 66757 68772 34982

2018 67985 69673 36602

2019 69236 70586 38296

2020 70510 71511 40069

2021 71808 72447 41925

2022 73129 73396 43866

2023 74475 74358 45897

2024 75845 75332 48022

2025 77240 76319 50245

2026 78662 77319 52572

Tahun

Jumlah Penduduk

Bontang

Selatan
Bontang Utara Bontang Barat

2027 80109 78332 55006

2028 81583 79358 57552

2029 83084 80397 60217

2030 84613 81450 63005

2031 86170 82517 65922

2032 87755 83598 68974

2033 89370 84694 72168

2034 91014 85803 75509

2035 92689 86927 79005

2036 94395 88066 82663

2037 96131 89219 86491

2038 97900 90388 90495
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Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
dengan Hunian Horisontal dan Vertikal

Perumahan horisontal

• Memperluas lantai bangunan ke samping

• Menyediakan jarak antar bangunan

• Memperhatikan ketinggian bangunan

• Ada area resapan dan lubang biopori

• Menyediakan PSU

• Sesuai rencana tata ruang

• Sesuai rencana tata ruang

Perumahan vertikal

• Menambah jumlah lantai bangunan ke atas

• menyediakan rumah susun di setiap kelurahan 
di Kota Bontang

• Menyediakan PSU

• Sesuai rencana tata ruang

• Mempertimbangkan daya dukung dan daya
tampung lingkungan

Lokasi: Kel. Bontang Lestari Lokasi: Seluruh Kelurahan di Kota Bontang
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Memiliki Potensi Cagar Budaya

• Diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kawasan potensi 
cagar budaya dan peninggalan sejarah

• pengembangan mengikuti toponim kawasan
• bangunan dan struktur potensi cagar budaya menjadi prioritas 

untuk dilestarikan
• Lokasi: Kel. Bontang Kuala
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Pertumbuhan penduduk dipengaruhi pertumbuhan industri

Kondisi PKP di sekitar kawasan industri

Permukiman berbatasan
dengan kawasan industri

Sumber: Pemkot Bontang
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• mempertimbangkan jarak dan memberikan kemudahan pekerja mencapai tempat kerja,
mengurangi kepadatan lalu lintas, mengurangi dampak polutan dan limbah yang dapat
membahayakan bagi masyarakat;

• jarak minimal antara perumahan dan industri dan jalur lalu lintas kendaraan industri
disesuaikan ketentuan yang berlaku;

• tidak diperkenankan dilaksanakan di daerah yang berbahaya sesuai kajian industri terkait
• Menyediakan jalur akses yang aman untuk masyarakat
• mengalokasikan sebagian dari luas area industri untuk kaveling perumahan yaitu:

• industri 10-200 Ha = maksimal 10%, industri 200-500 Ha = 10 – 25%; dan industri lebih dari
500 Ha = 10-30%.

• memperhatikan toponim kawasan dan menjaga keteraturan dalam kawasan industri;
• area di sekitar kawasan industri diarahkan sebagai zona penyangga berupa Ruang Terbuka

Hijau (RTH)
• menyediakan PSU

Perencanaan Perumahan untuk kawasan industri
dan atau peruntukan industri
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Merupakan kawasan pesisir

Pesisir

Tepian Sungai
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Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di 
Kawasan Pesisir dan Tepian Air

•meliputi revitalisasi, renovasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman dengan
memperhatikan:

•menjaga kualitas permukiman yang layak huni;

•yang diperbolehkan adalah perumahan di dalam batasan yang telah ditetapkan dan memiliki HGB

•struktur perumahan di pesisir atas laut berbentuk panggung dengan ketinggian tonggak bangunan 4 meter dan
ketinggian lantai 1 meter dari muka pasang air laut tertinggi

•gaya arsitektural mempertimbangkan budaya masyarakat;

Pesisir Laut

•Mematuhi garis sempadan sungai

•Ada jalan inspeksi di sepanjang kiri-kanan sungai

•perumahan baru diarahkan untuk menghadap sungai; dan

•menggunakan konstruksi dan standar bangunan sesuai peraturan dan memperhatikan toponim kawasan termasuk 
bentuk arsitektural dan tatanan perumahan di tepian sungai

Tepian Sungai

•Mematuhi garis sempadan danau

Tepian Danau
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Memiliki Tingkat Kerawanan Bencana Tinggi
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Mitigasi Bencana

• Penanggulangan bencana prioritas = bencana angin puting
beliung, kegagalan teknologi, epidemi penyakit, banjir, kebakaran,
longsor

• Penanggulangan bencana non prioritas = gempa bumi, tsunami
• Tidak diperkenankan pada zona dengan tingkat kerawanan tinggi
• Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui KDB, KLB,

ketinggian bangunan, kepadatan bangunan

• Pengendalian pembangunan dan pengembangan PKP di daerah
rawan bencana dilaksanakan melalui perizinan

• Dilengkapi dengan penyediaan sistem evakuasi bencana dan
sistem jaringan pemantau

• Lokasi Penyediaan ruang evakuasi bencana sesuai RTRW

Kawasan Rawan Bencana Kebakaran

•Memperhatikan Rencana Induk Sistem
Proteksi Kebakaran

•Dilengkapi akses dan prasarana serta sarana 
untuk proteksi dan penanggulangan 
kebakaran

•Akses dan sarana proteksi dan 
penanggulangan kebakaran disesuaikan 
dengan peraturan yang berlaku

•Pengurangan tingkat kepadatan hunian pada 
daerah rawan kebakaran

•Berjarak 2-3 meter antar rumah

Kawasan Rawan Bencana Longsor

•Menggunakan pondasi yang kuat

•Jika diperlukan dapat menggunakan 
konstruksi penahan tanah konvensional, 
dan/ atau jangkar untuk perkuatan tanah

•RTH antara lokasi rawan longsor dan lokasi 
pengembangan PKP

•PKP yang sudah tidak layak huni dapat 
direlokasi ke lokasi yang lebih aman

Kawasan Rawan Bencana Gagal Teknologi

•Memastikan warga memiliki pengetahuan 
yang cukup untuk melakukan mitigasi 
bencana gagal teknologi 

•Memastikan warga mengetahui lokasi-lokasi 
untuk melakukan pencegahan resiko 
bencana gagal teknologi

•Mempertimbangkan resiko kegagalan
operasi, kerusakan konstruksi, kegiatan yang 
dapat menimbulkan kebocoran, ledakan, 
dan resiko lainnya
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Mitigasi Bencana

Kawasan Rawan Bencana Puting Beliung

•Memberikan perhatian lebih pada daerah 
terbangun dengan resiko bencana angin 
tinggi

•Bangunan rumah dan penunjang 
memperhatikan standar bangunan dan 
syarat teknis

•Merapikan pohon besar, rumbun, dan tinggi, 
serta rapuh yang ada di sekitar permukiman
untuk mengurangi resiko pohon tumbang

Kawasan Rawan Bencana Banjir

•Memperhatikan ketetapan sempadan 
sungai, pantai, dan danau

•Tidak dilaksanakan di daerah cekungan dan 
resapan air

•Menyediakan drainase yang memadai 
sebagai saluran air limbah dan air hujan

•Dilengkapi dengan sumur resapan

Kawasan Rawan Bencana Epidemi Penyakit

•meningkatkan kepedulian masyarakat 
terhadap kebersihan lingkungan

•memperhatikan lingkungan

•Dilengkapi dengan PSU yang memadai,
khususnya sistem sanitasi dan drainase

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

•Struktur bangunan rumah disesuaikan
dengan standar bangunan aman gempa
sesuai peraturan yang berlaku

•Pengaturan kepadatan hunian di kawasan 
rawan gempa bumi akan diatur kemudian

Kawasan Rawan Bencana Tsunami

•Konservasi dan penanaman mangrove pada 
pantai berhutan mangrove untuk 
mengurangi dampak tsunami

•Tempat evakuasi berada di area yang cukup 
tinggi, mudah diakses, aman, dekat 
permukiman

•Dapat dibangun tembok penahan tsunami di 
sepanjang garis pantai di sekitar area PKP 
yang beresiko
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• Perencanaan pengendalian perumahan pada kawasan yang diizinkan

bersyarat:
• tidak mengganggu fungsi utamanya; 

• memenuhi persyaratan persetujuan pemerintah daerah, ketua RT, RW, dan/atau

masyarakat setempat

• menyesuaikan dengan desain arsitektural rumah-rumah lain di sekitarnya.

• Perencanaan pengendalian perumahan pada kawasan yang diizinkan terbatas:
• tidak mengganggu fungsi utamanya;

• dilaksanakan dengan pembatasan luas areal, pembatasan intensitas penggunaan lahan, 

dan/atau pembatasan jumlah

• tidak mengubah bentang alam

Kawasan yang diizinkan bersyarat dan terbatas
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Area Penggunaan Lain
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Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman

• Rencana pengembangan permukiman di Kota Bontang adalah pengembangan
permukiman perkotaan

• Sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang

• Mewujudkan penetapan Kawasan permukiman sesuai struktur ruang

• Pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas umum penunjang kawasan
permukiman diselenggarakan sesuai dengan fungsinya
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TERIMA KASIH
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