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BAB I 
PENDAHULUAN  

 
 
1. Latar Belakang  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman serta Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun, bahwa kepada pemerintah daerah diisyaratkan  untuk memberikan wewenang dalam 
melaksanakan pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. 
Kegiatan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman didasarkan pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Penyelnggaraan Perumahan Dan 
Kawasan Permukiman. Oleh karena itu, dalam rangka sinkronisasi dan harmanosasi sesuai 
hirarki peraturan perundang-undangan sangat diperlukan pembinaan peraturan perundang-
undangan, berkenaan hal tersesbut di atas maka pada Tahun Anggaran 2016 dilakukan Kegiatan 
masukan teknis tata cara pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan pada 
pemerintah daerah. 

2. Dasar Hukum 

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ; 
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman ; 
f. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat ; 
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah ; 
h. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman ; 
i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan 
Umum ; 
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j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
02/PRT/M2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh; 

k. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 
2013. 

3. Maksud dan Tujuan. 

a. Maksud 

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah memberikan pembinaan peraturan 
perundang-undangan bidang penyediaan perumahan kepada pemerintah daerah sehingga 
penyusunan kebijakan didaerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan bidang 
perumahan. 

b. Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah memberikan masukan pembinaan dalam 
penyusunan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah sehingga peraturan 
perundang-undangan bidang perumahan berjalan selaras dan harmonis. 

4. Ruang Lingkup Wilayah Kajian 

Sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerjasama bahwa kegiatan masukan teknis tata cara 
pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan pada pemerintah daerah meliputi 
beberapa lokasi yaitu sebagai berikut : 
a. Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan  
b. Kota Jambi Provinsi Jambi 
c. Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat 

5. Metode Penelitian 
Metodologi yang digunakan dalam pelaksanakan kegiatan pembinaan peraturan perundang-
undangan bidang perumahan pada pemerintah daerah dapat dikategorikan keadalam dua  bagian 
utama, yaitu : Metode inventarisasi data (sumber data yang digunakan), dan Metode Analisa Data. 

a. Metode Inventarisasi Data (Sumber Data Yang Digunakan) 
Data yang digunakan dalam kajian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah 
data yang didapatkan dari sumber data asli dan dikumpulkan secara khusus yang digunakan 
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untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang 
dikumpulkan, dikelola, dan diterbitkan oleh pihak lain untuk sasaran mereka sendiri.  
Data primer dapat diperoleh baik dari tingkat pusat maupun daerah melalui wawancara 
mendalam (indept interview), FGD, observasi lapangan, survei, dan lain-lain. Sedangkan data 
sekunder diperoleh dari berbagai dokumen statistik, perencanaan, penganggaran dan lain-lain 
yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang. 

1) Inventarisasi Data Sekunder 
Metode yang digunakan dalam inventarisasi data sekunder adalah metode studi literatur 
(studi pustaka) dan analisis dokumen (document analysis), yang digunakan untuk 
mengkaji berbagai data dan informasi yang terkait dengan pedoman penyusunan 
peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman. 
Untuk mendapatkan data sekunder tersebut, digunakan dua sumber utama yakni sumber 
internal dan sumber eksternal baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengumpulan data 
sekunder tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik/media secara manual 
maupun secara komputer (computerize). Adapun penjelasan teknik/media inventarisasi 
data tersebut dapat dielaborasikan sebagai berikut: 

a) Inventarisasi Data Secara Manual 
Sumber penting untuk inventarisasi data sekunder adalah perpustakaan. 
Perpustakaan yang dimaksud menyediakan data dalam bentuk hard copy dan soft 
copy. Langkah pertama untuk melakukan studi di sebuah perpustakaan adalah 
memutuskan sumber-sumber mana yang akan menyediakan akses (terutama indeks 
dan abstraksi) untuk data yang dibutuhkan. Indeks untuk informasi ini akan tersedia 
dalam format elektronik, yang memerlukan pencarian terkomputerisasi, atau dalam 
format kertas, yang memerlukan pencarian secara manual dengan menggunakan 
katalog. 
Telaah pendahuluan terkadang perlu dilakukan pada topik yang akan diteliti dengan 
menggunakan ensiklopedi atau buku teks tingkat dasar. Kita dapat memperoleh 
sumber ini melalui katalog perpustakaan. Penelusuran nama-nama jurnal dalam 
daerah subjek dapat dilakukan dengan cara mempersempit topik dengan 
memperhatikan clue yang sedang dicari. 
Kebalikan dari inventarisasi yang terkomputerisasi, pencarian manual lebih boros 
waktu. Meskipun pencarian yang terkomputerisasi sekarang tersedia di kebanyakan 
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perpustakaan, masih penting untuk mengetahui bagaimana menjalankan pencaraian 
manual. Hanya dengan melakukan pencarian yang teliti (baik terkomputerisasi 
maupun manual), kita dapat mengetahui bahwa seluruh sumber data sekunder telah 
diselidiki.  
Sumber pencarian data secara manual dapat dikategorikan menjadi empat bagian, 
yaitu :  
(1) Buku 
(2) Dokumen-dokumen 
(3) Media Masa 
(4) Koleksi-koleksi khusus (sumber beraneka) 

b) Inventarisasi Data Dengan Komputer 
Inventarisasi data dengan komputer dapat dilakukan di perpustakaan-perpustakaan 
yang relevan. Inventarisasi data dengan menggunakan media komputer harus 
direncanakan secara baik guna menelusuri topik yang sedang diteliti serta 
merencanakan strategi pencarian yang akan dilakukan. Untuk memulai pencarian 
melalui langkah-langkah berikut :  
(1) Memilih database yang tepat (pilihan bisa jadi berubah ketika pencarian 

berlangsung).  
(2) Mengetik dalam terminologi pencarian.  
(3) Mencari sejumlah kutipan–kembangkan atau batasi jumlahnya.  
(4) Memanggil kembali sebuah kutipan awal atau kutipan-kutipan.  
(5) Meninjau kembali kutipan-kutipan itu dan putuskan apakah pencarian memerlukan 

modifikasi untuk kutipan tambahan, lebih sedikit, atau lebih banyak.  
(6) Menyelidiki kutipan-kutipan itu, kecuali kalau pencarian dijalankan pada dabase 

(full-text database). 

2) Inventarisasi Data Primer 
Inventarisasi data primer pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan 
pada pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam 
dan survey. 
a) Wawancara Mendalam (Indept Interview) 
b) Observasi 
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b. Metode Penetapan Wilayah Penelitian 

Berdasarkan pendekatan pelaksanaan studi, maka wilayah penelitian sebaiknya mewakili tipe 
kondisi daerah berkaitan dengan kesiapan daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-
undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 
Dari identifikasi tingkat kesiapan daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undanga 
di bidang perumahan dan kawasan permukiman, ada tiga tingkatan kesiapan, yaitu: 
1) Sudah memiliki peraturan daerah, baik yang berbentuk Peraturan Daerah atau Peraturan 

Bupati/Walikota, terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman; 
2) Sedang dalam proses penyusunan peraturan daerah terkait dengan perumahan dan 

kawasan permukiman; 
3) Belum memiliki peraturan daerah terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman.   

Dari hasil pencarian data, diperoleh kandidat wilayah yang memenuhi kriteria di atas, adalah 
sebagai berikut: 
1) Daerah yang sudah memiliki peraturan daerah: Bantul, Banjarmasin 
2) Daerah yang sedang proses peraturan daerah: Jambi, Palembang 
3) Daerah yang belum ada peraturan daerah: Mataram, Cirebon, Denpasar, Medan, 

Pekanbaru, Makassar, dan lain-lain. 

Setelah identifikasi daerah di atas, selanjutnya dilakukan evaluasi singkat penentuan wilayah 
penelitian berdasarkan : 
1) Tingkat kepadatan penduduk; 
2) Tingkat potensi permintaan rumah; 
3) Kondisi kebijakan bidang perumahan; dan 
4) Kondisi geografis. 

Dengan menggunakan kriteria di atas, maka diperoleh daerah penilitian: 
1) Sudah memiliki peraturan daerah: Kota Banjarmasin 
2) Sedang proses peraturan daerah: Kota Jambi 
3) Belum memiliki peraturan daerah: Kota Mataram. 

c. Metode Analsis Data 

Penelitian untuk membuktikan atau menemukan sebuah kebenaran dapat menggunakan dua 
pendekatan, yaitu kantitatif maupun kualitatif. Kebenaran yang di peroleh dari dua pendekatan 
tersebut memiliki ukuran dan sifat  yang berbeda. Pendekatan kuantitatif lebih menitikberatkan 
pada frekwensi tinggi sedangkan pada pendekatan kualitatif lebih menekankan pada esensi 
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dari fenomena yang diteliti. Kebenaran dari hasil analisis penelitian kuantitatif bersifat 
nomothetik  dan dapat digeneralisasi sedangkan hasil analisis penelitian kualitatif lebih bersifat 
ideographik, tidak dapat digeneralisasi. Hasil analisis penelitian kualitatif naturalistik lebih 
bersifat membangun, mengembangkan maupun menemukan terori-teori sosial sedangkan 
hasil analisis kuantitatif cenderung membuktikan maupun memperkuat teori-teori yang sudah 
ada. Metodologi analisa data dalam kegiatan ini diusulkan sebagai berikut: 

2) Analisa Kuantitatif 
Analisa kuantitatif adalah analisa yang dilakukan terhadap data angka atau nilai yang tersusun 
dalam bentuk variabel, parameter, dan indikator tertentu. Analisis kuantitatif dapat 
menggunakan data rasio, ordinal, maupun nominal yang didapatkan dari hasil inventarisasi 
data sekunder, maupun data ordinal dan nominal yang didapatkan dari hasil survey. Analisis 
kuantitatif pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan pada pemerintah 
daerah dilakukan dengan menggunakan model comparative analysis. 

2) Analisa Kualitatif 
Analisa kualitatif adalah analisa yang dilakukan terhadap data yang muatan utamanya 
(content-nya) bukan berupa angka atau nilai yang tersusun dalam bentuk variabel, parameter, 
atau indikator tertentu. Analisis kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 
dokumen (data sekunder) yang berkaitan dengan Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah 
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang didapatkan melalui inventarisasi data 
sekunder. Di samping itu analisis kualitatif juga dapat dilakukan terhadap hasil inventarisasi 
data primer yang dilakukan dengan menggunakan instrumen studi wawancara mendalam dan 
obervasi. 

3) Brainstorming Analysis 
Brainstorming analysis dimaksudkan sebagai media kajian evaluatif terhadap hasil analisa 
kuantitatif dan analisa kualitatif. Brainstorming analysis pedoman penyusunan peraturan 
daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman dilakukan melalui tahapan media rapat 
koordinasi internal, focus group discussion (FGD), dan Workshop. 
Brainstorming analysis dilakukan dengan cara memaparkan hasil-hasil analisa SWOT, AHP, 
dan survey analysis serta membandingkannya dengan hasil pengamatan lapangan (observasi) 
dan/atau hasil wawancara mendalam (indept interview) dan/atau studi literatur (document 
analysis) untuk kemudian mengambil kesimpulan serta menuangkannya kedalam bentuk 
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konsep maupun naskah pedoman penyusunan peraturan daerah bidang perumahan dan 
kawasan permukiman.  
Tujuan kegiatan ini adalah berupa pengayaan informasi dan penajaman analisis terkait hasil 
studi, diantaranya dalam ha l: 
i. Penajaman analisa tentang regulasi dan kebijakan (peran pemerintah) dalam 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, baik di pusat maupun di daerah. 
ii. Penajaman analisa ekonomi dalam konteks PDRB, pertumbuhan, kesempatan kerja, dan 

kondisi ekonomi wilayah. 
iii. Penajaman analisa tentang kondisi sosial dan budaya masyarakat di lokasi studi yang 

berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di 
daerah. 

iv. Penajaman analisa kelembagaan terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman di daerah. 

v. Penajaman analisa perusahaan pengembang (developer) perumahan dan kawasan 
permukiman di daerah. 

d. Pelaksanaan Survey Lapangan 

Pelaksanaan survey lapangan dalam rangka pengumpulan data  sebagai bahan Masukan 
Teknis Tata Cara Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan Pada 
Pemerintah Daerah (SDPP16~08) akan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang. 
Pelaksanaan survey direncanakan akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tiap kota. 
Lokasi survey dipilih didasarkan pada pertimbangan legalisasi penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman,  yaitu beberapa daerah yang berbeda pada tahap pembentukan 
peraturan daerah tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yaitu : 
1) Daerah yang dalam proses pembentukan peraturan daerah. 
2) Daerah yang sudah memiliki peraturan daerah tentang penyelenggaraan perumahan dan 

Kawasan permukiman. 
3) Daerah yang belum memiliki peraturan daerah. 
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BAB	II	
TINJAUAN	PUSTAKA	

	
1. Kebijakan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer : 88 Tahun 2014, Pasal 1 menyebutkan 
bahwa pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah upaya yang 
dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, untuk 
mewujudkan tercapainya tujuan 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. 

a. Pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan terhadap aspek 
perencanaan dilakukan terhadap penyusunan :  

1) perencanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman 
pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota yang ditetapkan dalam rencana 
pembangunan jangka  pan jang ,  jangka  menengah, tahunan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  

2) perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 
permukiman tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 

b. Pembinaan pengaturan b i d a n g  p e r u m a h a n  d a n  k a w a s a n  permukiman selain rumah 
susun dilakukan terhadap aspek :  
1) penyediaan tanah; 
2) pembangunan; 
3) pemanfaatan; 
4 )  pemel iharaan;  dan 
5) pendanaan dan pembiayaan 

c. Pembinaan pengaturan di bidang rumah susun dilakukan terhadap aspek : 
1) pembangunan; 
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2) penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan; 
3) pengelolaan; 
4) peningkatan kualitas; 
5 )  ke lembagaan;  dan  
6) pendanaan dan pembiayaan 

d. Pembinaan pengendalian dilakukan terhadap rumah, perumahan, p e r m u k i m a n ,  
l i n g k u n g a n  h u n i a n ,  d a n  k a w a s a n  permukiman, Pembinaan pengendalian
 dimaksud dilakukan terhadap perizinan, penertiban, dan penataan di bidang perumahan dan 
kawasan permukiman pada pemerintah daerah kabupaten/kota, khusus Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta pada pemerintah provinsi. 

e. Pembinaan pengawasan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koreksi 
dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

1) Kegiatan pemantauan merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan dan 
pencatatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 

2) Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur hasil 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

3) Kegiatan koreksi merupakan kegiatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan 
terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
Untuk  lebih  jelasnya  mengenai  pembinaan  penyelenggaraan  perumahan  dan  
kawasan  permukiman  dapat  dilihat  pada Gambar: 1  
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Gambar : B.1 

Sketsa Bagan Alir Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 

2. Tata Cara Pembinaan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

Sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 88 Tahun 2014 
menyebutkan bahwa tata cara pembinaan  penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman dilaksanakan dengan cara : 

a .  K o o r d i n a s i ;  
Koordinasi merupakan kegiatan sinkronisasi dan evaluasi antar pemerintahan dalam 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Koordinasi dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dalam rangka : 
1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi n a s i o n a l  d i  b i d a n g  

p e r u m a h a n  d a n  k a w a s a n  permukiman; 
2) Mengawasi dan mengendalikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan 

permukiman; dan/atau 
3) Pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan 

industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan 
lokal. 
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b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan. 
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman 
dilakukan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau bupati/walikota. Sosialisasi peraturan 
perundang-undangan dilakukan terhadap: 
1) Peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman, sinkronisasi peraturan perundang-undangan 
serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 

2) Standar pelayanan minimal di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau 
3) Sinkronisasi kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil  

rekayasa teknologi d i b idang perumahan dan kawasan permukiman 

c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi. 
Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi dilakukan terhadap kebijakan di bidang 
perumahan dan kawasan permukiman, dilakukan dalam rangka : 

1) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan dan kawasan 
permukiman; 

2) Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangu n d a n g a n  d i  b id a n g  
p e ru m a h a n  d a n  k a w a s a n  permukiman di daerah; 

3) Melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 
4) Mengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum; 
5) Mengelola bagian bersama dan benda bersama rumah susun; dan/atau 
6) Memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah dan badan hukum di bidang perumahan dan 

kawasan permukiman 

d. Pendidikan dan pelatihan. 
Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi 
pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, 
Pendidikan dan pelatihan mencakup materi : 
1) tekn is manajer ia l ;  
2) penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau 
3) keahlian perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, 

dan utilitas umum. Keahlian perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan 
prasarana, sarana, dan utilitas umum diberikan sertifikat keahlian, kualifikasi, 
klasifikasi, dan registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  



Kajian Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Pemerintahan Daerah 

13 
 

4) Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah, 
perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan l a i n n y a  s e s u a i  
d e n g a n  k e t e n t u a n  p e r a t u r a n perundang-undangan. 

e. Penelitian dan pengembangan. 
Penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk: 
1) mengana l is is  pe laksanaan  keb i jakan  d i  b idang  perumahan dan kawasan 

permukiman; 
2) menghasilkan teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang bermanfaat, 

aplikatif, inovatif, dan kompetitif serta berwawasan lingkungan; dan 
3) memberikan acuan terhadap substansi penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 

f. Pendampingan dan pemberdayaan. 
1) Pendampingan dan pemberdayaan dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan 

dalam pelaksanaan kebijakan tingkat nasional dan/atau tingkat daerah. 
2) Pendampingan dilakukan melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan atau petujuk teknis 

pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 
3) Pemberdayaan dilakukan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi 

P e m e r in ta h ,  P e m e r in ta h  D a e ra h ,  d a n  p e m a n g k u  kepentingan. 
Pemberdayaan pemangku kepentingan dilakukan melalui : 
§ fasilitasi forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; 
§ mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman;  
§ meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman. 

g. Pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi. 
Pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi dalam rangka memberikan 
informasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan. 
Informasi publik meliputi: 
1) teknologi rancang bangun; 
2 )  bahan  bangunan ;  
3) produk hukum; 
4) program dan kegiatan; 
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5) pengaduan masyarakat; dan 
6) informasi publik lainnya 
7) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dilakukan m e la lu i  m e n y u s u n  d a n  

m e n y e d ia k a n  b a s is  d a ta ,  pemutakhiran data, jaringan, perangkat keras, 
dan perangkat lunak. P engem bangan  s is tem  in fo rm as i  dan  kom un ikas i  
didukung oleh sumber daya manusia serta prasarana dan sarana kerja.  
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar : 2.3. sebagai berikut : 

 
Gambar : B.2. 

Sketsa Bagan Alir Tata Cara Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
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BAB	III	

HASIL	PENELITIAN   
   

 
1. Kota Banjarmasin 

Dibawah ini merupakan matrik dari hasil survey lapangan di Kota Banjarmasin yang sudah memiliki 
Perda bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Tabel : III-1 
Hasil Pengamatan Lapangan Kota Banjarmasin 

No Aspek 
Pembinaan 

Sudah Memiliki Perda Keterangan 
Hasil Pengamatan Lapangan (Permasalahan) Tata Cara Pembinaan 

1 2 3 4 5 
A Perencanaan Bahwa peraturan perundang-undangan daerah 

yang dimilki Kota Banjarmasin  bidang perumahan 
sudah ada dan termasuk lengkap, antara lain : 
a. Peraturan daerah no. 6 tahun 2013 tentang 

Perumahan di Kota Banjarmasin; 
b. Peraturan daerah no. 2 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana 
Sewa; 

c. Peraturan daerah no. 8 Tahun 2010 tentang 
Rumah Susun; 

d. Peraturan daerah no. 5 Tahun 2013 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-
2032; 

e. Peraturan daerah no. 9 Tahun 2005 tentang 
RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025; 

f. Peraturan daerah no. 15 Tahun 2011 
tentang RPJMD Kota Banjarmasin tahun 
2011-2015.(RPJMD Tahun 2016-2020 
dalam proses) 

 

§  Sosialisasi peraturan 
perundang undangan. 

§ Tahapan dalam proses 
pembentukan raperda menjadi 
perda sudah melalui tahapan 
sebagaimana mestinya 

 

Sudah Baik 

  § Bahwa sejak terbitnya perda no. 2 tahun 2009 
tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana 
Sewa dan Perda No. 8 Tahun 2010 tentang 
Rumah Susun,  pemerintah daerah Kota 
Banjarmasin baru berhasil membangun Tiga 
(3) tower/bangunan Rumah Susun dengan 
jenis Rumah Susun Sederhana Sewa 
(Rusunawa) dan “BELUM” berhasil 
membangun Rumah Susun jenis  Rumah 
Susun Sederhana Milik (Rusunami). 

 
§ Bahwa pemerintah daerah Kota Banjarmasin 

pernah akan melanjutkan pembangunan 
rusunawa, akan tetapi terkendala administrasi/ 
perhitungan jual beli lahan/tanah dan tidak ada 
solusi dan alas hak yang jelas antara harga 
pemerintah dengan pemilik tanah. 

Pendampingan dan 
pemberdayaan sebagai upaya 
peningkatan kemampuan dalam 
pelaksanaan kebijakan baik 
kopetensi pemerintah dan 
stakeholder menjadi kebutuhan 
yang penting sehingga program 
yang sudah direncanakan dapat 
terlaksana dengan baik. 

Belum baik   

  § Bahwa sejak terbitnya perda no. 2 tahun 2009 
tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana 

Pendampingan dan 
pemberdayaan sebagai upaya 

Belum baik   
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No Aspek 
Pembinaan 

Sudah Memiliki Perda Keterangan 
Hasil Pengamatan Lapangan (Permasalahan) Tata Cara Pembinaan 

1 2 3 4 5 
Sewa dan Perda No. 8 Tahun 2010 tentang 
Rumah Susun,  pemerintah daerah Kota 
Banjarmasin baru berhasil membangun Tiga 
(3) tower/bangunan Rumah Susun dengan 
jenis Rumah Susun Sederhana Sewa 
(Rusunawa) dan “BELUM” berhasil 
membangun Rumah Susun jenis  Rumah 
Susun Sederhana Milik (Rusunami). 

 
§ Bahwa pemerintah daerah Kota Banjarmasin 

pernah akan melanjutkan pembangunan 
rusunawa, akan tetapi terkendala administrasi/ 
perhitungan jual beli lahan/tanah dan tidak ada 
solusi dan alas hak yang jelas antara harga 
pemerintah dengan pemilik tanah. 

peningkatan kemampuan dalam 
pelaksanaan kebijakan baik 
kopetensi pemerintah dan 
stakeholder menjadi kebutuhan 
yang penting sehingga program 
yang sudah direncanakan dapat 
terlaksana dengan baik. 

  § Bahwa perda no. 6 Tahun 2013 tentang 
Perumahan di Kota Banjarmasin adalah 
peraturan daerah yang termasuk dalam daftar 
3.143 (tiga ribu seratus empat lupuh tiga ribu) 
perda bermasalah  dan “akan dicabut” 
berdasarkan instruksi presiden Joko Widodo. 

§ Adapun alasan dicabut/dihapusnya perda 
bermasalah menurut Presiden Joko Widodo 
antara lain : 
 
a. Menghambat pertumbuhan ekonomi daerah; 
b. Memperpanjang jalur birokrasi; 
c. Menghambat proses perizinan dan investasi; 
d. Menghambat kemudahan berusaha; dan 
e. Bertentangan dengan peraturan yang lebih 

tinggi. 
§ Bahwa perda no. 6 Tahun 2013 tentang 

Perumahan di Kota Banjarmasin, terdiri dari 22 
Bab dan 40 Pasal, lebih dominan mengatur 
tentang Prasarana, saran dan Utilitas (PSU) 
yang diatur dalam Bab 5 sampai Bab 10, pasal 
6 sampai dengan pasal 16. 

Koordinasi sangat penting 
dengan tujuan sinkronisasi dan 
harmonisasi antar pemerintah 
pusat dengan daerah khusus 
Kota Banjarmasin. 
Penelitian dan pengembangan 
yang mendalam sehingga perda 
yang dihasilkan dikemudian hari 
tidak menjadi “penghambat” 
pembangunan didaerah 

Belum 
baik    

B Pengaturan Bahwa terkait penyediaan tanah, pembangunan, 
pemanfaatan, pemeliharaan, pendanaan dan 
pembiayaan, peningkatan kualitas termasuk 
didalamnya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) 
baik Rumah Susun maupun Rumah Non Susun 
sudah diatur baik dalam perda no. 6 tahun 2013 
dan perda no. 2 Tahun 2009, akan tetapi hal 
tersebut masih menjadi kendala di Kota 
Banjarmasin. 
a. Penyediaan/pengadaan lahan/tanah, artinya 

lahan/tanah yang dimiliki pemda Banjarmasin 
terbatas sehingga belum dapat memenuhi 
kebutuhan rumah masyarakat Banjarmasin. 
Kalaupun pemda dapat membeli tanah dari 
masyarakat untuk pembangunan rumah 
susun maka terkendala oleh pihak ketiga 
seperti adanya intimidasi dari Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). 

b. Dana/pembiayaan, bahwa pemerintah Kota 

Pemberian bimbingan, supervisi 
dan konsultasi. 
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No Aspek 
Pembinaan 

Sudah Memiliki Perda Keterangan 
Hasil Pengamatan Lapangan (Permasalahan) Tata Cara Pembinaan 

1 2 3 4 5 
Banjarmasin masih terkendala oleh 
dana/pembiayaan dalam pembangunan 
bidang perumahan (dana terbatas). 

c. Alih status yang cukup lama, artinya 
peralihan status kepemilikan dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah cukup lama 
sehingga menghambat pengelolaan/kinerja 
pemerintah daerah. 

d. Peningkatan kualitas termasuk didalamnya 
PSU, hambatan dimaksud adalah bahwa 
bantuan yang diberikan pemerintah pusat 
tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada 
pemerintahan daerah semisal terkait standar 
harga. 

C Pengendalian Bahwa proses pemberian perizinan perumahan 
baik Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan 
Pemanfaatan Tanah (IPPT), Izin Lingkungan 
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB), sebelum terbitnya Peraturan 
daerah no. 6 Tahun 2013 pelayanan yang 
diberikan/dijalankan tidak/belum maksimal/efektif, 
seperti izin yang dikeluarkan memakan waktu 
yang cukup lama, syarat dan ketentuan yang 
tidak dipenuhi oleh pemohon, dsb. 
Maka untuk mengeliminir hambatan tersebut, 
Pemda Banjarmasin menerbitkan perda tentang 
Tata Kelola Perizinan Terpadu Satu Pintu.   

Pengembangan sistem layanan 
informasi dan komunikasi, sudah 
berjalan dengan adanya Tata 
Kelola Perizinan Terpadu Satu 
Pintu 

Sudah baik 

D Pengawasan § Bahwa tanggung jawab pemerintah daerah 
(walikota) dalam hal evaluasi dan koreksi 
sudah pernah dilakukan kaitan dengan 
pemberian macam-macam  izin perumahan, 
dahulu diproses secara terpisah dan tidak 
efektif dalam pelaksanaannya, sekarang 
melalui perizinan terpadu satu pintu 
sebagaimana Perda no. 32 Tahun 2012 
tentang perubahan atas Perda Kota 
Banjarmasin no. 7 Tahun 2009 tentang 
Kewenangan dan Tata Kelola Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.  

 
 

  

   § Belum adanya data dan pencatatan kegiatan 
perumahan dan kawasan permukiman 
sehingga tidak terlihat sistematika 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman. 

 

Pengembangan sistem layanan 
informasi dan komunikasi berupa  
menyediakan basis data perkim 
yang memadai 
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2. Kota Jambi 

Dibawah ini merupakan matrik dari hasil survey lapangan di Kota Jambi dalam proses 

Pembentukan  Perda bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
Tabel : III-2 

Hasil Pengamatan Lapangan Kota Jambi 

No Aspek 
Pembinaan 

Dalam Proses Pembentukan Perda Hasil 
Keterangan 

Pengamatan Lapangan (Permasalahan) Tata Cara Pembinaan 
1 2 3 4 5 

A Perencanaan Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan 
penyelenggara-an perumahan dan permu-
kiman, sebagaimana tertuang dalam 
dokumen perencanaan RP4D yang 
dilaksanakan oleh pihak ketiga (Kontraktual) 
telah melalui beberapa tahapan seperti 
penelitian, proses analisis, proses 
penyusunan strategi dan kebijkan 
penyelenggaraan perumahan dan 
permukiman, diskusi dan konsultasi publik 
serta penyusunan indikasi program kegiatan 
perumahan dan permukiman 

Meningkatkan kuantitas dan kualitas 
koordinasi dengan Pemerintah Provinsi 
maupun Pemerintah Pusat dalam rangka 
sinergitas Program dan Kegiatan dalam 
penyeleng-garaan perumahan dan 
permukiman, sinergitas dan kesesuaian 
kebijkan RPJP, RTRW, RPJMD.  

  

    Penyusunan Program dan Kegiatan dalam 
penyeleng-garaan perumahan dan 
permukiman, Pemerintah Daerah Kota Jambi 
telah melaksanakan perencanaan dengan 
merujuk pada RPJP, RTRW, RPJMD. Untuk 
perwujudannya ditu-angkan dalam Peraturan 
Walikota yang saat ini sedang dalam proses 
peningkatan status legalitasnya menjadi 
Peraturan Daerah, zin Prinsip, Izin Lokasi, 
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, dan 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  

Dinas teknis yang membidangi 
perumahan  dan permukiman 
meningkatkan pelaksanaan Sosialisasi 
peraturan per-undang-undangan terkait 
de-ngan kebijakan dan strategi 
penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman, Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) bidang 
perumahan dan permukiman serta 
penda-yagunaan dan pemanfaatan hasil 
rekayasa teknologi bidang perumahan 
dan permukiman 

  

      Pemberian, bimbingan, supervisi, dan 
konsultasi NSPK bidang perumahan dan 
kawasan permukiman, meningkatkan 
kualitas perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh, meningkatkan 
pengelolaan prasarana, sarana dan 
utilitas, memfasilitasi kerjasama antara 
pemerintah dan badan hukum bidang 
perumahan dan kawasan permukiman  

  

      Meningkatkan kualitas dan kuantiatas 
pendidikan dan pelatihan penyelenggara 
perumahan dan kawasan permukiman 
dalam pengelolaan perumahan dan 
kawasan permukiman, perencanaan dan 
perancangan rumah serta prasarana, 
sarana dan utilitas. 

  

      Meningkatkan pendampingan dan 
pemerdayaan untuk meningkatkan 
kapasitas pelaksanaan kebijakan daerah, 
penyusunan juklak juknis  pelaksanaan 
perumahan dan kawasan permukiman. 

  

      Pembangunan sistem layanan informasi 
dan komunikasi termasuk didalamnya 
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No Aspek 
Pembinaan 

Dalam Proses Pembentukan Perda Hasil 
Keterangan 

Pengamatan Lapangan (Permasalahan) Tata Cara Pembinaan 
1 2 3 4 5 

penyusunan data base perumahan dan 
kawasan permukiman sebagai input 
pengembangan sistem  layanan informasi 
dan  komunikasi.  

B Pengaturan Pemerintah Daerah Kota Jambi telah 
menyusun peraturan tentang 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman yang didalamnya mengatur 
bukan/non rumah susun terkait dengan 
penyediaan tanah, pembangunan, 
pemanfaatan, pendanaan dan pembiayaan 
serta rumah susun  terkait dengan 
pembangunan, penguasaan, pemilikan dan 
pemanfaatan, pengelolaan, peningkatan 
kualitas, kelembagaan, pendanaan dan 
pembiayaan.     

Pembinaan penyusunan rancanagan 
peraturan daerah dengan subtasnsi 
penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan perumahan yang berifat umum 
atau tidak terlalu mengingat, sedangkan 
ketentuan yang bersifat teknis dibuat 
dalam bsentuk peraturan walikota  
tentang pedoman pelaksanaan  Perda 
Perumahan dan Kawasan Permukiman.  

  

    Raperda PKP Kota Jambi sudah mengatur 
terkait dengan hal yang bersifat teknis seperti 
Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai 
Bangunan dan Koefisien Dasar Hijau, serta 
pengaturan prasarana sarana dan utilitas 

pembinaan penyusunan rancangan 
peraturan daerah tentang perizinan 
dalam upaya perwujudan 
penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman 

  

C Pengendalian Berkenaan dengan aspek pengendalian 
penyeleng-garaan perumahan dan kawasan 
permukiman di Kota Jambi, materi rancangan 
peraturan daerah yang sedang dalam proses 
sudah memuat subtansi yang berkenaan 
dengan : Perizinan, Penertiban dan Penataan 
kawasan perumahan dan permukiman b) Izin 
Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan 
Pemanfaatan Tanah, dan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) 

Pendampingan pemprosesan perizinan 
dalam penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman. Pendidikan dan 
pelatihan proses penerbitan perijinan 
penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman 

  

D Pengawasan Berkenaan dengan aspek pengawasan 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman di Kota Jambi, materi rancangan 
peraturan daerah yang sedang dalam proses 
sudah memuat subtansi yang berkenaan 
dengan  Pemantauan, Evaluasi dan koreksi 
dalam penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman 
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3. Kota Mataram 

Dibawah ini merupakan matrik dari hasil survey lapangan di Kota Mataram yang belum memiliki 

Perda bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Tabel : III-3 

Hasil Pengamatan Lapangan Kota Mataram 
 

No Aspek 
Pembinaan 

Belum Memiliki Perda 
Keterangan Hasil Pengamatan Lapangan 

(Permasalahan) Tata Cara Pembinaan  

1 2 3 4 5 

A Perencanaan 1. Tidak ada perencanaan pembentukan 
peraturan perundangan-undangan 
daerah tentang penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman. 

Bimbingan penyusunan perencanaan 
peraturan daerah bidang perkim oleh 
Kementerian PUPR 

  

   2. Peraturan yang digunakan untuk 
menyelenggarakan peraturan per-
undang-undangan hanya sebatas 
RPJPD, RPJMD, dan RTRW. 

    

   3. Tidak samanya prioritas Pemerintah 
Provinsi NTB dan Pemerintah Kota 
Mataram menyebabkan tidak 
terumuskannya perencanaan 
penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman dengan baik. 

Koordinasi dengan bantuan 
Kementerian PUPR untuk 
merumuskan kebijakan 
penyelenggaraan perumahan di 
daerah 

  

B Pengaturan 1. Belum ada peraturan perundang-
undangan khusus untuk perumahan 
dan kawasan permukiman. 

Pendampingan menyusun rancangan 
peraturan daerah bidang perkim 

  

   2. Ada peraturan tidak terkait langsung 
dengan penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman, seperti 
RPJPD, RPJMD, dan RTRW, dan 
Bangunan Gedung, serta Pariwisata 
Halal 

Sosialisasi sinkronisasi dan 
harmonisasi peraturan daerah terkait 
perkim 

  

   3. Bahkan ada peraturan daerah yang 
bersifat kontradiktif karena peraturan 
daerah ini menyebabkan dihentikannya 
pemberian ijin pembangunan 
perumahan dan kawasan permukiman, 
yaitu Peraturan Daerah Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

    

   4. Walaupun belum ada pengaturan 
penyelenggaraan rumah susun, namun 
di Kota Mataram telah dibangun tiga 
rumah susun. Keberadaan rumah 
susun di wilayah ini menunjukkan 
besarnya permintaan masyarakat akan 
perumahan. 

Pendampingan menyusun rancangan 
peraturan daerah bidang rusun 

  

   5. Saat ini Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Mataram sedang menyusun Raperda 
Pencegahan Kawasan Kumuh yang 
tidak dikaitkan dengan 
penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman 

1.    Sosialisasi lingkup tugas dan 
wewenang Kota Mataram sesuai 
dengan UU Perkim; 

  

     2.    Pendampingan penyusunan 
rancangan peraturan daerah yang 
lebih luas cakupannya sesuai UU 
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No Aspek 
Pembinaan 

Belum Memiliki Perda 
Keterangan Hasil Pengamatan Lapangan 

(Permasalahan) Tata Cara Pembinaan  

1 2 3 4 5 

Perkim 

C Pengendalian 1. Diterbitkannya moratorium pemberian 
ijin pembangunan perumahan oleh 
Pemerintah Provinsi NTB dengan tidak 
jelasnya kriteria lahan produktif; 

Penelitian kriteria lahan produktif dan 
kaitannya dengan pelaksanaan UU 
Perkim 

  

   2. Belum adanya dokumen penataan 
perkim di Kota Mataram, sehingga 
RTRW tumpang tindih dengan 
pengadaan lahan untuk pertanian.   

    

D Pengawasan 1. Adanya koreksi dari Pemerintah 
Provinsi NTB dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman 
berupa moratorium pemberian ijin 
pembangunan perumahan untuk lahan 
produktif  

Koordinasi dan fasilitasi perumusan 
arah kebijakan pertanian dan perkim 

  

    2. Belum adanya data dan pencatatan 
kegiatan perkim sehingga tidak terlihat 
sistematika penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman. 

Pengembangan sistem layanan 
informasi dan komunikasi berupa  
menyediakan basis data perkim yang 
memadai 
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3. Gambaran Umum Daerah  

a. Kota Banjarmasin 

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015, pasal 1 angka 13, yang berbunyi :  
“Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen 

perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun 

secara terencana, terpadu, dan sistematis”. 

Pembentukan perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan paraturan perundang-
undangan sebagai berikut : 
1) Kejelasan tujuan; 
2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 
3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 
4) Dapat dilaksanakan; 
5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
6) Kejelasan rumusan; 
7) Keterbukaan. 

Secara umum terdapat beberapa tahapan yang mesti dilalui  dalam menyusun suatu perda baru, 
yaitu : 
1) Identifikasi masalah/isu. 

2) Identifikasi landasan hukum (legal baseline) dan bagaimana perda baru dapat memecahkan 

masalah. 

3) Penyusunan Naskah Akademik. 

4) Prosedur penyusunan Peraturan Daerah (perda).  

b. Gambaran Kondisi Kota Jambi  

1) Pengamatan Hasil Survey Lapangan 

Berdasarkan hasil survey dan pengamatan lapangan terhadap proses pembentukan peraturan 
daerah di Kota Jambi secara garis besar, yaitu sebagai berikut : 
a) Berkenaan dengan keberadaan atau status Pemerintah Daerah Kota Jambi terkait dengan 

bidang perumahan termasuk dalam klasifikasi sedang proses pembentukan Peraturan 
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Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Proses 
Pembentukan PERDA PKP). 

b) Proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman di Kota Jambi sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor : 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

c) Dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman berikut penjelasannya dan Naskah Akademis (2014), Pemerintah 
Daerah Kota Jambi (Dinas Tata Ruang dan Perumahan) bekerjasama dengan pihak 
konsultan/perguruan tinggi, serta menyertakan instansi vertikal dan ahli. 

d) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman yang di usulkan merupakan langkah peningkatan status peraturan 
perundang-undangan yang semula merupakan Peraturan Walikota Jambi. 

e) Materi Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademis sudah mendapat 
masukan/aspirasi masyarakat yang disampaikan pada forum rapat dengar pendapat 
umum. 

f) Saat ini (10 Mei 2016) rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman berikut penjelasannya dan Naskah Akademis sudah masuk 
dalam proses administrasi Badan Legislasi Daerah dan tinggal menunggu jadwal 
pembahasan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi (Jadwal 
Rapat Paripurna Penyampaian dari Walikota Jambi kepada Ketua DPRD Kota Jambi, 
Tanggapan pemandangan umum fraksi, jawaban atas tanggapan pemandangan umum 
fraksi oleh eksekutif, Pansus, Pembahasan, persetujuan bersama). 

g) Berkenaan dengan pembinaan pembentukan peratauran daerah bidang perumahan 
Pemerintah Daerah Kota Jambi memerlukan Penyediaan system untuk persiapan 
pembahasan di DPRD baik perangkat keras maupun perangkat lunak. 

h) Berkenaan dengan aspek perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman Pemerintah Daerah Kota Jambi senantiasa merujuk dan melakukan 
sinergitas dengan dokumen perencanaan lainnya seperti : RPJPD, RTRW, RPJMD, 
Renstra Dinas yang membidangi perumahan, dan Rencana Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D). 
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i) Berkenaan dengan aspek pengaturan penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman di Kota Jambi, materi rancangan peraturan daerah yang sedang dalam 
proses sudah memuat subtansi yang berkenaan dengan : 
§ Penyelenggaraan rumah susun dan non rusun 
§ Pengaturan Penyediaan tanah, Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, 

Pendanaan dan Pembiayaan 
§ Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dan Koefisien 

Dasar Hijau 
§ Pengaturan Prasarana, sarana dan Utilitas 
§ Sudah mengatur ketentuan penyelenggaraan rumah susun, berkenaan dengan : 

Pembangunan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan, Pengelolaan, Peningkatan 
Kualitas, Kelembagaan, Pendanaan dan Pembiayaan. 

j) Berkenaan dengan aspek pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman di Kota Jambi, materi rancangan peraturan daerah yang sedang dalam 
proses sudah memuat subtansi yang berkenaan dengan :  
§ Perizinan, Penertiban dan Penataan kawasan perumahan dan permukiman 
§ Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, dan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). 
k) Berkenaan dengan aspek pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman,  materi rancangan peraturan daerah sudah memuat subtansi yang 
berkenaan dengan  Pemantauan, Evaluasi dan koreksi. 

c. Gambaran Kondisi Kota Mataram 

1) Pengaturan Perumahan dan Kawasan Permukima di Wilayah Mataram 

Perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Mataram tidak 
berjalan seperti yang diharapkan, meskipun permintaan akan perumahan terus meningkat 
seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) Kota Mataram, backlog di wilayah ini sekitar 26.000 unit, yang terus 
bertambah setiap tahun dan yang bisa dipenuhi hanya sebesar 4.000 unit pertahunnya. 
Meskipun demikian, prioritas pembangunan di kota Mataram masih fokus pada sektor 
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pariwisata dan pelestarian lingkungan, kota ini belum memiliki peraturan daerah yang 
mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 
Walaupun peraturan khusus terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
tidak ada di kota ini, namun ada beberapa peraturan terkait dengan penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman, yaitu: 
a) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor  8 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025; 
b) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015 
c) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031; 
d) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 
e) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung. 
f) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Wisata Halal. 

Kota Mataram masih mengandalkan dokumen perencanaan pembangunan sebagai legalitas 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
Selain peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas, saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Kota Mataram sedang menyusun rancangan peraturan daerah 
Pencegahan Kawasan Kumuh. Kebijakan ini menunjukkan dan menegaskan bahwa Kota 
Mataram fokus pada perbaikan lingkungan secara garis besar yang juga menyentuh aspek 
perumahan di dalamnya.  

2) Permasalahan Pengaturan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Wilayah Kota 

Mataram 

Kota Mataram dalam kebijakannya berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman masih menitik beratkan perbaikan lingkungannya daripada 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman itu sendiri sebagai amanat dari 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.  
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Berdasarkan data yang diperoleh  di lapangan, permasalahan pengaturan perumahan dan 
kawasan permukiman di wilayah Kota Mataram dapatlah diidentifikasi sebagai berikut: 
a) Perbedaan persepsi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah 

Kota Mataram mengenai prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Mataram. Menurut Biro Hukum Pemprov 
NTB, inisiatif pembentukan peraturan datangnya dari Dinas terkait; selama Dinas belum 
menyampaikan draft atau permohonan tentang perlunya suatu peraturan daerah disusun, 
maka Pemprov NTB tidak akan mendahuluinya karena itu sudah menjadi wewenang 
Dinas yang bersangkutan..  

b) Pemerintah Provinsi lebih memprioritaskan pariwisata berbasiskan lingkungan hidup dan 
religi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 
2015 Tentang Wisata Halal, maka program kerja Pemerintah Provinsi lebih kepada 
pemantauan hotel-hotel dan rumah makan-rumah makan yang menyediakan dan 
mendorong pelaksanaan pariwisata halal di daerah tersebut. Sesungguhnya penerapan 
kebijakan ini lebih ditujukan kepada pelaku usaha pariwisata, bukan lingkungan pariwisata 
itu sendiri; hal ini terlihat bahwa tidak ada peraturan atau ketentuan dalam Peraturan 
Gubernur tersebut bagaimana sepatutnya wisatawan lokal dan asing berpakaian dan 
bersikap dalam lingkungan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga orang 
asing yang berbikini bahkan topless di sekitar pantai-pantai di wilayah Nusa Tenggara 
Barat masih sering terlihat, padahal ini jelas tidak sesuai dengan kriteria halal secara 
syariah. 

c) Bappeda Kota Mataram belum melihat urgensinya membentuk Peraturan Daerah Kota 
Mataram tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alasan bahwa dokumen 
perencanaan kota seperti RPJPD, RPJMD, dan RTRW dianggap telah memadai.  

d) Namun jika menilik dengan seksama amanat untuk membentuk peraturan daerah 
sebagaimana diatur dalam tiga Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, yaitu: 
§ Pasal 36 ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap pembangunan rumah umum harus 

mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja yang diatur dalam 
peraturan daerah; 
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§ Pasal 49 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan rumah dapat digunakan 
sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu 
fungsi hunian yang diatur dalam peraturan daerah; 

§ Pasal 98 ayat (3) yang menyebutkan bahwa penetapan lokasi perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah dengan melibatkan peran masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah. 
Jika melihat substansi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman di atas, maka pengaturannya tidak bisa lagi 
dalam tahap perencanaan semata, melainkan telah mencapai tahap pelaksanaan, 
bahkan pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu, RPJPD, RPJMD, dan RTRW 
tidaklah cukup detail dan strategis dalam melaksanakan dan mencapai amanat 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 di daerah.  

e) Menindaklanjuti program Presiden Jokowi 100 0 100; dimana target Pemerintahan Jokowi 
adalah 0 rumah kumuh, telah disusun peraturan daerah tentang Pencegahan Kawasan 
Kumuh yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram. Jika ditilik dari 
substansi dan pentingnya pelaksanaan pencegahan tersebut merupakan bagian penting 
dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehinggga ini hanya 
merupakan salah satu aspek yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oleh karena itu, ini merupakan 
momentum baik untuk memperluas rancangan peraturan daerah tersebut tidak sebatas 
pencegahan kawasan kumuh semata, tetapi juga meliputi penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman secara menyeluruh.  

f) Persoalan utama dalam penyelenggaran perumahan dan kawasan permukiman di kota 
Mataram adalah ketersediaan lahan. Dalam kaitan ini, sesuai dengan prioritas Pemerintah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah pula disusun Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi 
Nusa Tenggara Barat tentang Lahan Abadi, dimana ditetapkan sebanyak 600 ha sebgai 
lahan abadi untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Menurut RTRW Provinsi Nusa 
Tenggara Barat, lahan keseluruhan Provinsi ini adalah 1800 ha, sehingga sekitar 33,3% 
ditetapkan sebagai lahan yang tidak boleh dialihfungsikan menjadi lahan di luar 
kepentingan pertanian.  



Kajian Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Pemerintahan Daerah 

 

28 
 

g) Namun demikian, di wilayah Kota Mataram telah dibangun rumah susun sewa (Rusunawa) 
di tiga wilayah (Salagalas, Mandalika, Montong Arey). Pembangunan ini dilaksanakan 
menggabungkan semua peluang pendanaan dan penyediaan tanah yang tersedia. Lahan 
merupakan lahan Pemerintah Daerah, sedangkan pembangunan Rusunawa 
menggabungkan skim PNPM, Basda, dan APBD. Namun demikian, pembangunan 
Rusunawa ini lebih merupakan pemenuhan program Pemerintah Pusat daripada sebuah 
program terencana di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 
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BAB IV 
ANALISIS HASIL SURVEY 

 
 

Mencermati  problematika  seperti  yang  telah  digambarkan  pada  bahasan  terdahulu,  maka  
karakteristik permasalahan satu daerah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu : (1) daerah yang belum 
memiliki peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman; (2) daerah yang sedang 
dalam proses pembentukan peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan (3) 
daerah yang sudah memiliki peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman. 
Berdasarkan identifikasi permasalahan dari hasil survey dan literatur lainnya, dalam tiap-tiap golongan 
di atas masih memiliki permasalahan yang berbeda-beda pula. Misalnya, daerah yang belum memiliki 
peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman, ada daerah yang 
memiliki potensi untuk membentuk peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman 
dimaksud dalam waktu cepat; namun demikian ada pula daerah dengan golongan yang sama belum 
memiliki data dan perangkat yang memadai untuk membentuk peraturan daerah bidang perumahan 
dan kawasan permukiman. Hal serupa juga terjadi pada daerah yang sedang proses peraturan daerah, 
maupun daerah yang sudah memiliki perturan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman. 

Apabila digambarkan, maka gambaran permasalahan peraturan daerah bidang perumahan dan 
kawasan permukiman sebagai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman yang menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagai berikut : 
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Gambar IV.1 

Bagan Tifologi Wilayah Berdasarkan Keberadaan Perda Perumahan dan Kawasan Permukiman 
 

Dengan variasi kondisi daerah yang range_nya cukup luas seperti digambarkan di atas, pada gilirannya 
akan berpengaruh pada tata cara pembinaan yang harus dilakukan sehingga daerah dapat  memenuhi 
kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mengakomodasi semua kemungkinan kondisi kesiapan 
Pemerintah Daerah dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan 
kawasan permukiman,  maka  tata  cara  pembinaanya  pun  disesuaikan  dengan  kondisi masing-
masing. 

1. Identifikasi Permasalahan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah 

Daerah 

Sebagai dasar untuk merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan pengaturan perundang-
undangan, sesuai proses atau tata cara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah dan peraturan-peraturan 
pelaksananya. 
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Pembentukan  peraturan perundang-undangan, yang dalam konteks ini adalah Peraturan Daerah 
(Perda),  maka  proses  dapat  dibagi 2, yaitu inisiatif DPR dan inisiatif Pemerintah. Jika proses 
perundang-undangan usulannya melalui DPR(D), maka menurut Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, prosedurnya dapat digambarkan sebagai berikut : 

	
Gambar : IV.2 

Diagram Pembentukan Perda Usulan DPRD Menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2001 
 

Dari diagram di atas bisa dilihat bahwa anggota DPRD bisa mengajukan rancangan Perda yang 
terlebih dahulu disampaikan kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan secara tertulis. 
Berdasarkan rancangan tersebut akan dibahas pada rapat paripurna untuk mendapatkan 
tanggapan dari fraksi-fraksi. Setelah pendapat akhir fraksi-fraksi disampaikan, maka Kepala 
Daerah sebagai unsur Pemerintah memberikan sambutan sebelum pengesahan dan 
pengundangan.  



Kajian Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Pemerintahan Daerah 

 

32 
 

Proses pengusulan Raperda inisiatif Pemerintah berbeda dengan inisiatif DPRD di atas. Menurut 
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 
2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah, maka prosedur pengajuan Raperda adalah sebagai berikut : 

	
Gambar : IV.3 

Diagram Pembentukan Perda Usulan Pemerintah Menurut Permendagri No. 80 Tahun 2015 
 

Disamping proses pembentukan Perda yang bisa menjadi acuan dalam menyusun 
pedoman pembinaan peraturan perundang-undangan di daerah, mekanisme perencanaan 
penyusunaannya pun dapat dijadikan acuan. Menurut Pasal 10 Permendagri Nomor 80 
Tahun 2015, perencanaan Raperda itu kegiatannya ada tiga, yaitu: (1) penyusunan 
program pembentukan Perda (Propemperda); (2) perencanaan penyusunan rancangan 
perda kumulatif terbuka; dan (3) perencanaan penyusunan rancangan perda di luar 
Propemperda. Adapun unsur pembinaan peraturan perundang-undangan di daerah dilihat 
dari tahap perencanaan dan pelaksanaannya, adalah sebagai berikut : 
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Tabel : IV-1 
Proses Perda Berdasarkan Pemrakarsa 

Tahapan Usulan Perda Keterangan 
Inisiatif Pem Inisiatif DPRD 

1 2 3 4 
Perencanaan Program pembentukan Perda 

(Propemperda); 
  

Rancangan perda kumulatif 
terbuka;  

  

Rancangan perda di luar 
Propemperda 

  

Proses Perda Nomor pokok usulan unit kerja 
di Sekretariat Daerah 

Nomor pokok usulan 
Raperda di Sekretariat 
DPRD 

 

Harmonisasi/sinkroniasi usulan 
unit kerja pada bagian hukum 

Risalah rapat pembahasan 
Raperda 

 

Draft awal Sambutan Kepala Daerah  
Rapat pembahasan Raperda 
lintas unit kerja 

Proses penomoran Perda  

Pengajuan persetujuan Kepala 
Daerah atas Raperda oleh 
Sekretariat Daerah 

  

Pengajuan Raperda ke 
Sekretariat DPRD oleh 
Sekretariat Daerah 

  

Risalah sidang Raperda di 
DPRD 

  

Proses penomoran Perda   
 

 
Proses berikutnya yang dijadikan sumber penyusunan pedoman pembinaan peraturan 
perundang-undangan bidang Perumahan dan kawasan permukiman di daerah adalah 
proses penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). RKPD berisi program-
program kerja daerah yang bisa mengukur kesiapan, kelancaran proses, dan efektifitas 
Perda bidang Perkim di daerah.  
Adapun sumber peraturan perundang-undangan dalam menyusun rencana kerja 
pembangunan daerah antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, 
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Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka tahapan proses 
penyusunan RKPD adalah sebagai berikut. 
 

 
Gambar : IV.4  

Tahapan Proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 
 

Dari gambar di atas, terlihat bahwa unsur pembinaan peraturan perundang-undangan 
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah adalah : 
- RKPD, jika tidak ada: 

- Hasil Musrenbang, jika tidak ada: 

- Rancangan Renja SKPD, jika tidak ada: 

- Usulan Kegiatan Wilayah Kecamatan, jika tidak ada: 

- Usulan Kegiatan Masyarakat Desa 

Proses selanjutnya yang dijadikan pedoman penyusunan unsur pembinaan peraturan 
perundang-undangan bidang Perkim di daerah adalah penyusunan APBD. Penyusunan 
APBD dijadikan tolok ukur dalam menetapkan unsur pedoman pembinaan peraturan 
perundang-undangan bidang Perkim di daerah didasari pemikiran bahwa masuk tidaknya 
dalam APBD Raperda bidang Perkim dimaksud akan menentukan potensial tidaknya, 
lancar tidaknya proses penyusunan, dan efektif tidaknya Perda dimaksud. Dalam 
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menyusun APBD, maka yang dijadikan pedoman antara lain: Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, dan peraturan-peraturanpelaksananya. Adapun proses 
penyusunan APBD dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. 

 
Gambar : IV.5 

Proses Penyusunan APBD 
 

Titik perhatian dalam proses APBD di atas untuk pembinaan peraturan peraturan 
perundang-undangan bidang Perumahan dan kawasan permukiman di daerah adalah 
pada Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). 
Penyusunan RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang 
berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk 
melaksanakannnya. Berdasarkan proses penganggaran di atas, maka unsur pembinaan 
peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan kawasan permukiman di daerah 
meliputi: 
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- RKPD 

- SE Penyusunan RKA-SKPD 

- RKA-SKPD 
Menggabungkan ketiga proses perencanaan di atas, maka didapat unsur pembinaan 
peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah 
sebagai berikut : 

Tabel : IV.2 
Unsur Pembinaan Peraturan Perundang-undangan 

Rujukan Proses Unsur Pembinaan Keterangan 
1 2 3 

Penyusunan Perda   
Perencanaan Program pembentukan Perda (Propemperda) Belum Perda 

Rancangan perda kumulatif terbuka Belum Perda 
Rancangan perda di luar Propemperda Belum Perda 

Proses Perda   
Inisiatif Perda Nomor pokok usulan unit kerja di Sekretariat Daerah Proses Perda 

Harmonisasi dan sinkroniasi usulan unit kerja pada 
bagian hukum 

Proses Perda 

Draft awal Proses Perda 
Rapat pembahasan Raperda lintas unit kerja Proses Perda 
Pengajuan persetujuan Kepala Daerah atas Raperda 
oleh Sekretariat Daerah 

Proses Perda 

Pengajuan Raperda ke Sekretariat DPRD oleh 
Sekretariat Daerah 

Proses Perda 

Risalah sidang Raperda di DPRD Proses, Sudah Perda 
Proses penomoran Perda Proses Perda 

Inisiatif DPRD Nomor pokok usulan Raperda di Sekretariat DPRD Proses Perda 
Risalah rapat pembahasan Raperda Proses, Sudah Perda 
Sambutan Kepala Daerah Proses Perda 
Proses penomoran Perda Proses Perda 

Penyusunan RKPD RKPD, jika tidak ada: Belum, Proses Perda 
Hasil Musrenbang, jika tidak ada: Belum, Proses Perda 
Rancangan Renja SKPD, jika tidak ada: Belum, Proses Perda 
Usulan Kegiatan Wilayah Kecamatan, jika tidak ada: Belum, Proses Perda 
Usulan Kegiatan Masyarakat Desa Belum, Proses Perda 

Penyusunan APBD RKPD Belum, Proses Perda 
SE Penyusunan RKA-SKPD Belum, Proses Perda 
RKA-SKPD Belum, Proses Perda 

 
Berdasarkan Gambar : IV.2, IV.3, IV,4, dan Gambar IV.5 merupakan tahapan proses 
pembentukan Peraturan Daerah Biang Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk lebih 
jelasnya mengenai penggabungan antara proses pembentukan perda, pembangunan 
daerah dan siklus anggaran dapat dilihat pada Gambar : IV.6 
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Gambar : IV.6 

Proses Pembentukan Perda  
 

2. Aspek Pembinaan Pada Pemerintah Daerah Belum Ada Perda Perkim 

Untuk daerah yang belum ada Perda Perkim, maka tolok ukur yang digunakan adalah potensial 
tidaknya daerah yang bersangkutan untuk segera disusun Perda bidang Perkim. Untuk itu perlu 
pula disusun indikator belum dan sudah berpotensinya daerah menyusun Perda bidang Perkim. 
Adapun indikator yang dapat menentukan berpotensi tidaknya daerah tersebut menyusun peraturan 
perundang-undangan daerah bidang Perkim sebagai berikut : 
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Tabel : IV-3 
Indikator Unsur Pembinaan Pembentukan Perda 

Unsur Ada Tidak Keterangan 
1 2 3 4 

Tertuang di RPJPD √  Dokumen  perencanaan 
Tertuang di RPJMD   Dokumen  perencanaan 
Tertuang di RKA-SKPD √  Dokumen  perencanaan 
Tertuang di RTRW   Dokumen  perencanaan 
Program pembentukan Perda 
(Propemperda) 

  Propemperda 

Rancangan perda kumulatif terbuka   Propemperda 
Rancangan perda di luar Propemperda   Rencana kerja 
RKPD   Rencana kerja 
Hasil Musrenbang   Rencana kerja 
Rancangan Renja SKPD   Rencana kerja 
Usulan Kegiatan Wilayah Kecamatan   Rencana kerja 
Usulan Kegiatan Masyarakat Desa   Rencana kerja 
SE Penyusunan RKA-SKPD   Rencana anggaran 
RKA-SKPD   Rencana anggaran 
Persamaan perspesi birokrasi terkait   Rencana kerja 
KESIMPULAN:    

 
a. Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perkim Pada Daerah yang Belum 

Potensil Membentuk Perda 

Berdasarkan identifikasi unsur pembinaan perundang-undangan di atas dikombinasikan 
dengan unsur pembinaan perundang-undangan bidang Perkim hasil survey lapangan, maka 
dapatlah disusun model pembinaan peraturan perundang-undangan bidang Perkim pada 
daerah yang belum memiliki sumber daya yang memadai untuk membentuk Perda bidang 
Perkim sebagai berikut : 

 
Tabel : IV-4 

Unsur Pembinaan dan Tata Cara Pembinaan untuk Daerah Belum Potensil Pembentukan Perda 

No Unsur Pembinaan Tata Cara Pembinaan Penanggungjawab 
1 2 3 4 
1 Peraturan yang digunakan untuk 

menyelenggarakan peraturan 
perundang-undangan hanya sebatas 
RPJPD, RPJMD, dan RTRW. 

Sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang Perkim berupa: 

- Sinkronisasi 
- Harmonisasi 

Biro Hukum 
Kemenpupr untuk unsur 
Pimpinan Daerah dan 
SKPD terkait 

2 Belum tertuang pada RKA-SKPD Bimbingan penyusunan RKA- Biro Perencanaan 
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No Unsur Pembinaan Tata Cara Pembinaan Penanggungjawab 
1 2 3 4 

SKPD bersama-sama Biro 
Hukum Kemenpupr untuk 
SKPD terkait 

3 Belum tertuang pada RKA-SKPD 
karena belum ada SE Penyusunan 
RKA-SKPD 

Koordinasi menetapkan dan 
menerbitkan SE Penyusunan 
RKA-SKPD 

Menteri untuk 
Bupati/Walikota 

4 Belum tertuang pada RKPD Bimbingan penyusunan RKPD Biro Perencanaan 
bersama-sama Biro 
Hukum Kemenpupr untuk 
SKPD terkait 

5 Belum tertuang pada RKPD karena 
belum masuk dalam Hasil Musrenbang 

Pendampingan penyusunan 
program penyusunan Perda 
bidang Perkim dalam 
Musrenbang 

Biro Perencanaan 
bersama-sama Biro 
Hukum Kemenpupr untuk 
SKPD terkait 

6 Belum tertuang pada RKPD karena 
belum ada Rancangan Renja SKPD 

Pendampingan penyusunan 
Rancangan Renja SKPD tentang 
penyusunan Perda bidang Perkim 

Biro Perencanaan 
bersama-sama Biro 
Hukum Kemenpupr untuk 
SKPD terkait 

7 Belum tertuang pada RKPD karena 
belum masuk dalam Usulan Kegiatan 
Wilayah Kecamatan 

Pendampingan penyusunan 
usulan kegiatan bidang Perkim 
Wilayah Kecamatan 

Biro Perencanaan 
bersama-sama Biro 
Hukum Kemenpupr untuk 
SKPD terkait 

8 Belum tertuang pada RKPD karena 
belum masuk dalam Usulan Kegiatan 
Masyarakat Desa 

Pendampingan penyusunan 
kegiatan bidang Perkim Usulan 
Kegiatan Masyarakat Desa 

Biro Perencanaan 
bersama-sama Hukum 
Kemenpupr untuk SKPD 
terkait melalui aparat  
Desa 

9 Belum samanya persepsi birokrasi 
terkait penyelenggaraan Perkim di 
daerah. 

Koordinasi dengan bantuan 
Kementerian PUPR untuk 
merumuskan kebijakan 
penyelenggaraan perumahan di 
daerah 

Sekretariat Kementerian 
dan Kepala Daerah 

 10 Belum adanya data dan pencatatan 
kegiatan perkim sehingga tidak terlihat 
sistematika penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman. 

Pengembangan sistem layanan 
informasi dan komunikasi berupa  
menyediakan basis data perkim 
yang memadai 

 Humas Kemenpupr 
bersama-sama Biro 
Hukum untuk SKPD 
terkait 

 

b. Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Pada Daerah yang Potensil Membentuk 

Perda 

Menggunakan metode yang sama dengan usulan model Pembinaan Peraturan Perundang-
undangan Bidang Perkim pada daerah yang belum potensil, maka pada daerah yang belum 
memiliki Perda bidang Perkim namun memiliki potensi untuk menyusun Perda dalam waktu 
dekat adalah sebagai berikut : 

 



Kajian Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Pemerintahan Daerah 

 

40 
 

Tabel : IV-5 
Unsur Pembinaan dan Tata Cara Pembinaan untuk Daerah Potensil Pembentukan Perda 

No Unsur Pembinaan Tata Cara Pembinaan Penanggungjawab 
1 2 3 4 
1 Peraturan yang digunakan untuk 

menyelenggarakan peraturan per-undang-
undangan hanya sebatas RPJPD, RPJMD, 
dan RTRW. 

Sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang Perkim  berupa: 

- Sinkronisasi 
- Harmonisasi 

Biro Hukum 
Kemenpupr untuk unsur 
Pimpinan Daerah dan 
SKPD terkait 

2 Terdapat beberapa peraturan terkait 
dengan penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman, Bangunan Gedung, 
Pariwisata Halal, Rumah Panggung dan 
lain sebagainya. 

Sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang Perkim berupa: 

- Sinkronisasi 
- Harmonisasi 

Biro Hukum 
Kemenpupr untuk unsur 
Pimpinan Daerah dan 
SKPD terkait 

3 Terdapat Perda lain yang bersifat 
kontradiktif sehingga menyebabkan tidak 
dapat disusunnya Perda bidang Perkim 
seperti moratorium pemberian ijin 
pembangunan pembangunan perumahan 
dan kawasan permukiman. 

Koordinasi untuk menyamakan 
pemahaman sinergitas masing-
masing bidang pengaturan Perda 
terkait 

Sekretariat Kemenpupr 
bersama-sama dengan 
Biro Hukum Kemenpupr 
dengan unsur Pimpinan 
Daerah dan SKPD terkait 

Pendampingan penyusunan 
Raperda bidang Perkim yang 
sinergis dengan bidang 
pengaturan Perda terkait 

Biro Hukum Kemenpupr 
bersama-sama SKPD 
terkait 

4 Belum ada dokumen perencanaan 
pembentukan Perda bidang Perkim secara 
khusus 

Bimbingan penyusunan 
perencanaan peraturan daerah 
bidang Perkim. 

Biro perencanaan 
bersama-sama dengan 
Biro Hukum 
Kemenpupr dan SKPD 
terkait 

5 Terdapat kegiatan penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman 
yang diminati masyarakat sekalipun belum 
ada pengaturan khusus untuk itu seperti 
penyelenggaraan rumah susun.  

Sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang Perkim berupa: 

- Sinkronisasi 
- Harmonisasi 

Biro Hukum 
Kemenpupr untuk unsur 
Pimpinan Daerah dan 
SKPD terkait 

Penelitian arah penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan 
permukiman yang sinergis 
dengan kegiatan yang sedang 
berlangsung sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 

SKPD terkait dengan 
bantuan kalangan 
akademisi atau 
profesional relevan. 

Pendampingan penyusunan 
Raperda bidang Perkim yang 
sinergis dengan kegiatan yang 
berlangsung. 

Biro Hukum Kemenpupr 
bersama-sama SKPD 
terkait 

6 Terdapat rencana penyusunan Perda 
terkait dengan penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman, 
seperti Raperda Pencegahan Kawasan 
Kumuh. 
  

Sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang Perkim berupa: 

- Sinkronisasi 
- Harmonisasi 

Biro Hukum 
Kemenpupr untuk unsur 
Pimpinan Daerah dan 
SKPD terkait 

Pendampingan penyusunan 
Raperda bidang Perkim yang 
sinergis dengan Raperda yang 
disusun. 

Biro Hukum Kemenpupr 
bersama-sama SKPD 
terkait 

7 Terdapat kebijakan yang menghambat 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

Penelitian arah penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan 

SKPD terkait dengan 
bantuan kalangan 
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No Unsur Pembinaan Tata Cara Pembinaan Penanggungjawab 
1 2 3 4 

permukiman seperti penerbitan moratorium 
pemberian ijin pembangunan perumahan, 
dan pengadaan lahan untuk pertanian.  

permukiman yang sinergis 
dengan kebijakan yang sedang 
berlangsung sesuai aturan.  

akademisi atau 
profesional relevan. 

 Sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang Perkim berupa: 

- Sinkronisasi 
- Harmonisasi 

Biro Hukum 
Kemenpupr untuk unsur 
Pimpinan Daerah dan 
SKPD terkait 

8 Terdapat perbedaan persepsi antar 
birokrasi di Pemda sehingga penetapan 
prioritas antar SKPD tidak sinergis. 

Koordinasi dan fasilitasi 
perumusan arah kebijakan yang 
sinergis antar unsur Pemda. 

Sekretariat Kemenpupr 
bersamasama Biro 
Hukum & unsur Pimpinan 
Daerah dan SKPD terkait 

9 Belum ada catatan pemasukan Raperda 
bidang Perkim pada program pembentukan 
Perda (Propemperda) 

Bimbingan memasukkan Raperda 
bidang Perkim pada 
Propemperda.  

Biro Hukum Kemenpupr 
untuk SKPD terkait. 

10 Belum ada Rancangan Perda Penelitian dan penyusunan 
naskah akademik Raperda 
bidang Perkim di Daerah 

SKPD terkait dengan 
bantuan kalangan 
akademisi atau 
profesional relevan. 

Pendampingan penyusunan 
Raperda bidang Perkim di Daerah 

Biro Hukum Kemenpupr 
untuk SKPD terkait. 

11 Belum tertuang pada RKA-SKPD Bimbingan penyusunan RKA-
SKPD 

Biro Perencanaan 
bersama-sama Biro 
Hukum Kemenpupr untuk 
SKPD terkait 

12 Belum tertuang pada RKPD Bimbingan penyusunan RKPD Biro Perencanaan 
bersama-sama Biro 
Hukum Kemenpupr untuk 
SKPD terkait 

 

3. Aspek Pembinaan Pada Pemerintah Daerah Dalam Proses Pembentukan Perda Perkim 

Sedangkan untuk daerah yang sedang proses Perda Perkim, maka tolok ukur yang digunakan 
adalah berjalan lancarnya proses penyusunan Perda Perkim sesuai dengan rencana waktu yang 
telah ditentukan. Sebagaimana diketahui bahwa kemungkinan munculnya faktor-faktor yang 
menyebabkan tidak lancarnya proses legislasi sangat beragam sehingga hal-hal tersebut perlu 
diantisipasi dan karenanya menjadi bagian dari tata cara pembinaan. Adapun indikator yang 
digunakan untuk menentukan lancar tidaknya proses yang sedang berjalan adalah sebagai berikut : 

Tabel : IV-6 
Indikator Unsur Pembinaan Dalam Proses Pembentukan Perda 

No Unsur Ya Tidak Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 Penganggaran proses   Penyusunan Raperda,  



Kajian Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Pemerintahan Daerah 

 

42 
 

No Unsur Ya Tidak Keterangan 

1 2 3 4 5 

pembentukan perda Naskah Akademis, 
Pembahasan dan Studi 
Banding 

2 Waktu dimasukkannya 
Raperda dalam 
Propemperda kurang dari 3 
tahun 

   

3 Raperda   Rinci, Jelas tegas dan 
sistematis 

4 Naskah akademik    
5 Inisiatif Pemerintah    
6 Tahapan proses 

pembentukan perda : 
  a. Perencanaan, 

    b. Penyusunan, 
    c. pembahasan, 
    d. Penetapan, 
    e. pengundangan, dan 
    f. penyebarluasan 

7 Pelaksanaan Evaluasi   Harmonisasi dengan 
Peraturan lainnya, 
Persetujuan Provinsi dan 
Materi teknik PKP 

8 Konsultasi Publik   Penyampaian Materi 
Raperda baik secara 
langsung maupun melalui 
media elektronik 

 KESIMPULAN:    
 

a. Pembinaan Pada Pemerintah Daerah Belum Lancar Proses Pembentukan Perda 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Berdasarkan identifikasi unsur pembinaan perundang-undangan di atas dikombinasikan 
dengan unsur pembinaan perundang-undangan bidang Perkim hasil survey lapangan, maka 
dapatlah disusun model pembinaan peraturan perundang-undangan bidang Perkim pada 
daerah yang belum lancar dalam proses pembentukan peraturan daerah bidang perumahan 
dan kawasan permukiman yaitu sebagai berikut : 
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Tabel : IV-7 
Tata Cara Pembinaan Dalam Proses Pembentukan Perda Belum Lancar 

No Unsur Pembinaan Tata Cara Pembinaan Penanggungjawab	

1 2 3 4	

1 Penganggaran proses pem-
bentukan Perda Penyeleng-
garaan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

§ Bimbingan usulan program kegiatan 
proses pembentukan Perda Penyeleng-
garaan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman.  

§ Meningkatkan kuantitas dan kualitas 
koordinasi dengan Bappeda, Pemerintah 
Provinsi maupun Pemerintah Pusat 
berkenaan dengan siklus anggaran, dan 
Perencanaan Program Pembangunan.  

Dinas perumahan dan 
Permukiman, Bappeda, 
Kementrian dan Lembaga 
terkait anggaran DAU dan 
DAK. 

2 Belum lengkap Raperda dan 
NA Penyelenggaraan Peru-
mahan dan Kawasan 
Permukiman Ke DPRD 

§ Meningkatkan kuantitas dan kualitas 
koordinasi dengan DPRD terkait 
Pembentukan Perda PKP. 

§ Meningkatkan pendampingan proses 
pembentukan Perda Penyeleng-garaan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Biro Hukum, Dinas 
Perumahan dan 
Permukiman, DPRD, 
Kementrian dan Lembaga 
terkait  

3 Belum lengkap 
Materi/Subtansi Raperda  pe-
rumahan dan kawasan 
permukiman. 

§ Meningkatkan kualitas dan kuantiatas 
pendidikan dan pelatihan teknis subtantif 
bidang perumahan. 

§ Pendampingan penyusunan Raperda 
bidang Perkim di Daerah. 

Biro Hukum Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, 
SKPD terkait.  

4 Belum lengkap 
Materi/Subtansi Naskah Aka-
demis Penyelenggaraan pe-
rumahan dan kawasan 
permukiman. 

§ Meningkatkan kualitas dan kuantiatas 
pendidikan dan pelatihan teknis subtantif 
bidang perumahan. 

§ Pendampingan penyusunan Raperda 
bidang Perkim di Daerah. 

§ Bimbingan Penyusunan Naskah Aka-
demis Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman.  

Biro Hukum Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, 
Dinas Perumahan dan 
Permukiman dan Bagian 
Hukum 

5 Penguatan tahapan proses 
pembentukan Perda peru-
mahan dan kawasan 
permukiman 

§ Pemberian bimbingan, supervisi, dan 
konsultasi NSPK Tahapan dan  proses 
Pembentukan Perda. 

§ Meningkatkan kualitas dan kuantiatas 
pendidikan dan pelatihan teknis subtantif 
pembentukan perda. 

Biro Hukum Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, 
Dinas terkait. 

6 Evaluasi pembentukan Perda 
Penyelenggaraan Perumah-
an dan Kawasan Permuki-
man 

§ Meningkatkan kuantitas dan kualitas 
koordinasi dengan Biro Hukum 
Kementerian PUPR, Biro Hukum Provinsi 
dan DPRD terkait Pembentukan Perda. 

§ Pemberian bimbingan, supervisi, dan 
konsultasi Evaluasi Pembentukan Perda. 

§ Pendampingan Evaluasi, konsultasi  
proses pembentukan perda bidang Perkim 
di Daerah.  

Biro Hukum Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, 
Dinas Teknis Terkait, dan 
Akademisi  

7 Konsultasi Publik Rancangan 
Peraturan Daerah Penye-
lenggaraan pe-rumahan dan 
kawasan permukiman 

§ Pendampingan pelaksanaan konsultasi 
publik kepada masyarakat. 

§ Pemberian bimbingan teknis materi dan 
subtanssi konsultasi publik perda bidang 

Biro Hukum Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, 
Dinas Teknis Terkait, dan 
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No Unsur Pembinaan Tata Cara Pembinaan Penanggungjawab	

1 2 3 4	

Perkim di Daerah.  
§ Pendidikan dan pelatihan teknis subtantif 

konsultasi publik bidang perumahan. 

Akademisi  

 
b. Pembinaan Pada Pemerintah Daerah Lancar Proses Pembentukan Perda Perumahan 

dan Kawasan Permukiman 

Berdasarkan identifikasi unsur pembinaan perundang-undangan di atas dikombinasikan 
dengan unsur pembinaan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permikiman, 
hasil survey lapangan dapat disusun model pembinaan peraturan perundang-undangan 
bidang perumahan dan kawasan permikiman pada daerah yang lancar dalam proses 
pembentukan peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman yaitu sebagai 
berikut : 

 
Tabel : IV-8 

Tata Cara Pembinaan Dalam Proses Pembentukan Perda Lancar 

No Unsur Pembinaan Tata Cara Pembinaan Penanggungjawab	

1 2 3 4	

1 Penyusunan dokumen 
perencanaan RP4D secara 
kompehensif terpadu 

Meningkatkan kuantitas dan kualitas 
koordinasi dengan Pemerintah Provinsi 
maupun Pemerintah Pusat dalam rangka 
sinergitas Program dan Kegiatan dalam 
penyeleng-garaan perumahan dan 
permukiman, sinergitas dan kesesuaian 
kebijkan RPJP, RTRW, RPJMD.  

Dinas perumahan dan 
Permukiman. Untuk 
terwujudnya sinergitas 
program penyusunan 
melibatkan unsur dinas 
badan lembaga pemerintah 
pusat dan daerah (Provinsi, 
Kabupaten/Kota) yang 
membidangi perumahan 

2 Perencanaan pencapaian 
kinerja sesuai amanat Perda 
tidak tepat  

Meningkatkan pendampingan dan 
pemerdayaan untuk meningkatkan kapasitas 
pelaksanaan kebijakan daerah, dalam   
pelaksanaan perumahan dan kawasan 
permukiman. 

Bappeda, Dinas 
Perumahan dan 
Permukiman 

3 Perencanaan prasarana 
sarana dan utilitas 
perumahan dan kawasan 
permukiman 

Meningkatkan kualitas dan kuantiatas 
pendidikan dan pelatihan penyelenggara 
perumahan dan kawasan permukiman dalam 
pengelolaan perumahan dan kawasan 
permukiman, perencanaan dan perancangan 
rumah serta prasarana, sarana dan utilitas. 

Dinas perumahan dan 
Permukiman.  

4 Pengaturan penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan 
permukiman yang 
komprehenship 

Pendampingan pemprosesan perizinan 
dalam penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman. Pendidikan dan 
pelatihan proses penerbitan perijinan 

Dinas Perumahan dan 
Permukiman dan Bagian 
Hukum 
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No Unsur Pembinaan Tata Cara Pembinaan Penanggungjawab	

1 2 3 4	

penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman 

5 Pengendalian 
penyelenggaraan prasrana 
sarana dan utilitas 
perumahan dan permukiman 

Pemberian, bimbingan, supervisi, dan 
konsultasi NSPK bidang perumahan dan 
kawasan permukiman, meningkatkan kualitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, 
meningkatkan pengelolaan prasarana, 
sarana dan utilitas, memfasilitasi kerjasama 
antara pemerintah dan badan hukum bidang 
perumahan dan kawasan permukiman  

Dinas Perumahan dan 
Permukiman, Bappeda dan 
Bagian Hukum 

6 Pengendalian pelaksanaan 
penyelenggaraan perumahan 
dan permukiman 

Pendampingan pelaksanaan 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman 

Bagian Hukum, Dinas 
Perumahan dan 
Permukiman. 

7 Pengendalian proses 
perizinan dalam 
penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman 

Pendampingan pemprosesan perizinan 
dalam penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman.  
Pendidikan dan pelatihan proses penerbitan 
perijinan penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman 

Bagian  Hukum, Dinas 
Teknis Terkait, dan 
Akademisi  

8 Pengawasan penyeleng-
garaan perumahan dan 
kawasan permukiman 

Pendampingan pelaksanaan Pemantauan, 
Evaluasi dan koreksi dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman 

Dinas Perumahan dan 
Permukiman, Bagian 
Hukum, dan Akademisi 

 

4. Aspek Pembinaan Pada Pemerintah Daerah Sudah Ada Perda Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

Pada daerah yang sudah ada Perda Perkim, maka tolok ukur yang digunakan adalah sudah 
berjalannya (efektif) Perda dimaksud atau belum. Tidak tertutup kemungkinan bahwa daerah 
menyiapkan dan menyusun Perda Perkim di wilayahnya bukanlah berdasarkan perencanaan 
perumahan dan kawasan permukiman yang baik; melainkan bisa didorong oleh faktor-faktor lain, 
seperti memenuhi amanat Undang-Undang misalnya tanpa disertai perencanaan yang baik dan 
memadai untuk itu, sehingga Perda Perkim dimaksud tidak bisa berjalan dengan baik pada 
akhirnya. Indikator yang digunakan untuk menilai sudah efektif atau belumnya Perda yang sudah 
ada, digunakan pendekatan sebagai berikut: 
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Tabel : IV-9 
Indikator Unsur Pembinaan Sudah ada Perda 

No Unsur Ya Tidak Keterangan 

1 2 3 4 5 
1 Perda disusun sebelum tahun 2011    Kewajiban membuat 

Perda dalam UU No. 1 
Tahun 2011, selambat-
lambatnya 2013  

2 Perda disusun antara tahun 2011-203    Idem 
3 Inisiatif Perda ada pada Pemerintah    Proses legislasi  
4 Inisiatif Perda ada pada DPRD    Proses legislasi  
5 Lamanya proses penyusunan  dan pengesahan Perda 

lebih dari 2 tahun  
  Proses legislasi  

6 Perda telah melalui proses harmonisasi dengan 
peraturan perundang-undangan tekait  

  Proses legislasi  

7 Terdapat peraturan pelaksanaan Perda    Implementasi  
8 Perda telah disosialisasikan ke pihak terkait    Implementasi  
9 Ada evaluasi pelaksanaan Perda    Implementasi  

10 Terdapat hasil evaluasi yang mencabut Perda dari 
Kemendagri  

  Implementasi  

11 Terdapat  peraturan lain yang bersifat kontradiktif 
dengan Perda  

  Implementasi  

12 Terdapat kebijakan Pemda yang bersifat kontradiktif 
dengan Perda  

  Implementasi  

13 Pelaksanaan Perda Tertuang di RKA-SKPD   Implementasi  
14 Pelaksanaan Perda Tertuang dalam RKPD    Implementasi  

 KESIMPULAN:                                                                                 Efektif/Tidak Efektif 
 

a. Pembinaan Pada Pemerintah Daerah Sudah Efektif Pelaksanaan Perda Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Tata cara pembinaan pada daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah yang belum efektif 
dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimannya, yaitu meliputi : 
Pendampingan, pemberian bimbingan, penelitian, sosialisasi, koordinasi, pengembangan 
sistem layanan informasi dan komunikasi. Untuk lebih jelasnya mengenai tata cara pembinaan 
untuk daerah yang sudah memiliki perda sudah efektif dalam pelaksanaannya dapat dilihat 
pada Tabel : VI-9. 

 
 
 



Kajian Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Pemerintahan Daerah 

 

47 
 

Tabel : IV-10 
Tata Cara Pembinaan Sudah Efektif Pelaksanaan Perda Perkim 

No 
Unsur 

Pembinaan 
Tata Cara Pembinaan Penanggungjawab	

1 2 3 4	

1 Perencanaan 
pencapaian kinerja 
sesuai dengan 
amanat Perda 
Perkim 

Pendampingan dan 
pemberdayaan sebagai 
upaya peningkatan 
kemampuan dalam 
pelaksanaan kebijakan baik 
kopetensi pemerintah dan 
stakeholder menjadi 
kebutuhan yang penting 
sehingga program yang 
sudah direncanakan dapat 
terlaksana dengan baik. 

Bagian Hukum, Dinas 
perumahan dan 
Permukiman. Untuk 
terwujudnya pelaksanaan 
penyelenggaran perumahan 
dan kawasan permukiman 

2 Proses pemberian 
perizinan 
perumahan yang 
baik. 

Pengembangan sistem 
layanan informasi dan 
komunikasi, sudah berjalan 
dengan adanya Tata Kelola 
Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Dinas perumahan dan 
Permukiman, dan Bagian 
Hukum. Untuk terwujudnya 
pengendalian 
penyelenggaran perumahan 
dan kawasan permukiman 
melalui perizinan 

3 Penyampaian  
penyelenggaraan 
perumahan dan 
kawasan 
permukiman, 
melalui 
pelaksanaan Perda 
dengan baik 

-  Sosialisasi Perda bagi 
stakeholders 
 

-  Pengembangan sistem 
layanan informasi dan 
komunikasi, sudah berjalan 
dengan adanya Tata Kelola 
Perizinan Terpadu Satu 
Pintu 

- Bagian Hukum Dinas 
Perumahan dan 
Permukiman 

- Bagian Hukum, Dinas 
Pelayanan Perizinan 
Terpadu, Dinas 
Perumahan, dan 
Akademisi  

4 Pengawasan 
pelaksa-naan 
Perda penye-rahan 
perumahan dan 
kawa-san 
permukiman 

Pengembangan sistem 
layanan informasi dan 
komunikasi berupa  
menyediakan basis data 
perkim yang memadai yang 
memungkinkan stakeholders 
secara interaktif 

Dinas perumahan dan 
Permukiman, Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Dinas 
terkait 

5 Pengendalian 
program 
pelaksanaan Perda 
Pe-rumahan dan 
Permu-kiman 

Pendampingan dan 
pemberdayaan sebagai 
upaya peningkatan 
kemampuan dalam 
pelaksanaan Peraturan 
Daerah Bidang Perumahan 
dan Permukiman 

Dinas perumahan dan 
Permukiman, Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Dinas 
terkait 

 Koordinasi dengan tujuan 
sinkronisasi dan harmonisasi 
program antar pemerintah 
pusat dengan daerah  

Dinas perumahan dan 
Permukiman, Satuan Polisi 
Pamong Praja, Bagian 
Hukum dengan Pemerintah 
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No 
Unsur 

Pembinaan 
Tata Cara Pembinaan Penanggungjawab	

1 2 3 4	

Pusat dan Provinsi 

6 Evaluasi dan 
koreksi 
pelaksanaan Perda 
berjalan baik  

- Pengembangan sistem 
layanan informasi dan 
komunikasi berupa  
menyediakan basis data 
perkim yang memadai 
yang memungkinkan 
stakeholders secara 
interaktif 

- Supervisi tindak lanjut 
evaluasi dan koreksi 
pelaksanaan Perda 

Bagian Hukum Dinas 
perumahan dan 
Permukiman dan Bagian 
Humas atau yang 
mengembangkan sistem 
informasi 

 

 

b. Pembinaan Pada Pemerintah Daerah Sudah Belum Efektif Pelaksanaan Perda 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Tata cara pembinaan pada daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah yang belum efektif 
dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimannya, yaitu meliputi : 
Pendampingan, pemberian bimbingan, penelitian, sosialisasi, koordinasi, pengembangan 
sistem layanan informasi dan komunikasi. Untuk lebih jelasnya mengenai tata cara pembinaan 
untuk daerah yang sudah memiliki perda dan bem luefektif dalam pelaksanaannya dapat 
dilihat pada Tabel : IV-10. 
 

Tabel : IV-10 

Tata Cara Pembinaan Pada Daerah Belum Efektif Pelaksanaan Perda Perkim 

No Unsur Pembinaan Tata Cara Pembinaan Penanggungjawab 

1 2 3 4 
1 Belum ada perencanaan 

pencapaian kinerja 
sesuai dengan amanat 
perda 

Pendampingan penyusunan rencana 
pencapaian kerja 

Biro Hukum kemenpupr 
bersama sam dengan biro 
perencanaan 

2 Perencanaan pencapaian 
kinerja sesuai amanat 
perda tidak tepat 

Pemberian bimbingan, supervisi dan 
konsultasi perbaikan rencana pencapaian 
kinerja 

Biro Hukum, Dinas perumahan 
dan Permukiman.  

3 Substansi perda belum Penelitian penyebab substansi perda belum Biro Hukum,Dinas teknis terkait 
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No Unsur Pembinaan Tata Cara Pembinaan Penanggungjawab 

1 2 3 4 
dapat diterapkan dapat diterapkan dan akademisi 

Pendampingan perubahan perda Biro Hukum Kemenpupr untuk 
unsur Pimpinan Pemerintah 
Daerah 

4 Belum ada peraturan 
teknis yang mendukung 
penerapan perda 

Penelitian peraturan teknis yang 
dibutuhkan 

Biro hukum, dinas teknis dan 
Akademisi 

Pendampingan penyusunan peraturan 
teknis 

Biro Hukum dinas teknis 

5 Ada perda terkait tidak 
saling mendukung 

Sosialisasi dan harmonisasi perda-perda 
terkait 

Biro hukum dan dinas teknis 
terkait 

Koordinasi penyesuaian perda Biro hukum dan dinas teknis 
terkait 

Pendampingan penyesuaian perda Biro hukum dan dinas teknis 
terkait 

6 Tata cara pemberian ijin 
belum maksimal 

Pengembangan sistem layanan informasi 
dan komunikasi berbasis komputer yang 
memadai 

Instansi teknis didampingi oleh 
unit terkait dari Kemenpupr 

7 Evaluasi dan koreksi 
belum berjalan baik   

Koordinasi dengan pejabat terkait Biro Hukum Kemenpupr dan 
Dinas Perumahan dan 
Permukiman di daerah 

Pendampingan penyusunan sistem 
evaluasi  dan koreksi penyelenggaraan 
perkim 

Biro Hukum Kemenpupr 

8 Perda masih meng-
hambat kemudahan 
berusaha, memperpan-
jang jalur birokrasi 

Koordinasi dengan pejabat terkait Biro Humas dan Biro Hukum 
Kemempupr dengan instansi 
terkait di daerah 

9 Menghambat proses pe-
rizinan dan investasi 

- Sosialisasi Perda bagi stakeholders  
- Pendampingan sinkronisasi program sesuai 

Perda 

Biro Hukum Kemenpupr 

10 Perda belum  berpihak 
pada kearifan lokal 

- Sosialisasi Perda bagi stakeholders  
- Pendampingan sinkronisasi program sesuai 

Perda 

Biro hukum Dinas Perkim 
Biro hukum dan akademisi 

11 Perda dalam penerapan-
nya tidak didukung oleh 
SDM yang berkualitas. 

Pendidikan dan latihan SDM yang terkait 
dengan penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman 
 

Biro hukum dan Akademisi 

12 Perda bertentangan de-
ngan peraturan yang 
lebih tinggi 

Koordinasi penyesuaian perda Biro hukum kemenpupr dan 
kemendagri. 
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BAB V 
MASUKAN TENIS TATA CARA PEMBINAAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH 
 

 
Usulan teknis tata cara pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan 
permukiman pada pemerintah daerah  adalah sebagai berikut: 

1. Koordinasi 

Pilihan koordinasi dalam pembinaan peraturan perundang-undangan pada pemerintah daerah 
diambil manakala pemerintah daerah mengalami: 
a. Rencana pembentukan perda bidang perumahan dan kawasan permukiman belum tertuang 

pada RKA-SKPD karena belum ada Surat Edaran Penyusunan RKA-SKPD yang diterbitkan 
pihak berwenang; 

b. Apabila Perda bidang perumahan dan kawasan permukiman sudah terbentuk namun 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; 

c. Perda lain yang ada bersifat kontradiktif sehingga menyebabkan tidak dapat disusunnya Perda 
bidang Perkim seperti moratorium pemberian ijin pembangunan pembangunan; 

d. Perda yang sudah terbit masih menghambat kemudahan berusaha, memperpanjang jalur 
birokrasi; 

e. Perbedaan persepsi antar birokrasi di Pemda sehingga penetapan prioritas antar SKPD tidak 
sinergis; 

f. Penganggaran proses pembentukan Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman belum lengkap; 

g. Untuk keperluan evaluasi pembentukan Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman atau evaluasi dan koreksi belum berjalan baik; 

h. Untuk keperluan pengendalian program pelaksanaan Perda Perumahan dan Permukiman. 

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 

Untuk sosialisasi peraturan perundang-undangan, dilaksanakan untuk hal-hal sebagai berikut: 
a. Peraturan yang digunakan untuk menyelenggarakan peraturan perundang-undangan antara 

lain RPJPD, RPJMD, RTRW; 
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b. Beberapa peraturan terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, 
Bangunan Gedung, Pariwisata Halal, Rumah Panggung dan lain sebagainya; 

c. Perda terkait tidak saling mendukung; 
d. Perda belum  berpihak pada kearifan lokal; 
e. Perda tidak mendorong proses perizinan dan investasi; 
f. Rencana penyusunan Perda terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman, seperti Raperda Pencegahan Kawasan Kumuh; 
g. Kebijakan yang menghambat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman seperti 

penerbitan moratorium pemberian ijin pembangunan perumahan, dan pengadaan lahan untuk 
pertanian; 

h. Kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang diminati masyarakat 
sekalipun belum ada pengaturan khusus untuk itu seperti penyelenggaraan rumah susun; 

i. Penyampaian  laporan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai Perda. 

3. Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi 

Pembinaan melalui pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi untuk pembentukan dan 
penguatan peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman, dilaksanakan untuk: 
a. Rencana penyusunan peraturan daerah belum tertuang pada RKA-SKPD; 
b. Rencana penyusunan peraturan daerah belum tertuang pada RKPD; 
c. Belum ada dokumen perencanaan pembentukan Perda bidang Perkim secara khusus; 
d. Belum ada catatan pemasukan Raperda bidang Perkim pada program pembentukan Perda 

(Propemperda); 
e. Materi/Subtansi Naskah Akademis Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

belum lengkap; 
f. Perda masih menghambat kemudahan berusaha, memperpanjang jalur birokrasi; 
g. Penguatan tahapan proses pembentukan Perda perumahan dan kawasan permukiman; 
h. Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman belum efektif; 
i. Perencanaan pencapaian kinerja sesuai amanat perda tidak tepat; 
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j. Penganggaran proses pembentukan Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman belum lengkap; 

k. Pengendalian penyelenggaraan prasrana sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; 
l. Evaluasi pembentukan Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
m. Evaluasi dan koreksi pelaksanaan Perda berjalan baik. 

4. Pendidikan dan Pelatihan 

Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dalam hal: 
a. Materi/Subtansi Raperda  perumahan dan kawasan permukiman belum lengkap; 
b. Materi/Subtansi Naskah Akademis Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

belum lengkap; 
c. Penguatan tahapan proses pembentukan Perda perumahan dan kawasan permukiman; 
d. Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman belum efektif; 
e. Perencanaan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman belum 

maksimal; 
f. Penerapan perda tidak didukung oleh SDM yang berkualitas. 

5. Penelitian dan Pengembangan 

a. Rancangan Perda belum ada; 
b. Substansi perda belum dapat diterapkan; 
c. Kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sudah diminati masyarakat 

sekalipun belum ada pengaturan khusus untuk itu; 
d. Kebijakan yang menghambat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman seperti 

penerbitan moratorium pemberian ijin pembangunan perumahan dan pengadaan lahan untuk 
pertanian; 

e. Peraturan teknis yang mendukung penerapan perda belum ada; 

6. Pendampingan dan Pemberdayaan 

Pembinaan melalui pendampingan dan pemberdayaa dilakukan dalam hal: 
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a. Rencana pembentukan Perda bidang perumahan dan kawasan permukiman belum tertuang 
pada RKPD karena belum masuk dalam Hasil Musrenbang; 

b. Rencana pembentukan Perda bidang perumahan dan kawasan permukiman belum tertuang 
pada RKPD karena belum ada Rancangan Renja SKPD; 

c. Rencana pembentukan Perda bidang perumahan dan kawasan permukiman belum tertuang 
pada RKPD karena belum masuk dalam Usulan Kegiatan Wilayah Kecamatan; 

d. Rencana pembentukan Perda bidang perumahan dan kawasan permukiman belum tertuang 
pada RKPD karena belum masuk dalam Usulan Kegiatan Masyarakat Desa; 

e. Rancangan Perda belum ada; 
f. Materi/Subtansi Raperda  perumahan dan kawasan permukiman belum lengkap; 
g. Perda belum  berpihak pada kearifan lokal; 
h. Perda lain yang bersifat kontradiktif sehingga menyebabkan tidak dapat disusunnya Perda 

bidang Perkim seperti moratorium pemberian ijin pembangunan pembangunan perumahan dan 
kawasan permukiman; 

i. Rencana penyusunan Perda terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman, seperti Raperda Pencegahan Kawasan Kumuh; 

j. Naskah Akademik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Ke DPRD belum 
lengkap; 

k. Kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sudah diminati masyarakat 
sekalipun belum ada pengaturan khusus untuk itu seperti penyelenggaraan rumah susun; 

l. Evaluasi pembentukan Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
m. Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman; 
n. Perencanaan pencapaian kinerja sesuai amanat Perda tidak tepat; 
o. Pengaturan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang komprehenship; 
p. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman; 
q. Pengendalian proses perizinan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 
r. Pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 
s. Perencanaan pencapaian kinerja sesuai dengan amanat perda belum ada; 
t. Substansi perda belum dapat diterapkan; 
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u. Peraturan teknis yang mendukung penerapan perda belum ada; 
v. Evaluasi dan koreksi belum berjalan baik; 
w. Kebijakan masih menghambat proses perizinan dan investasi;   
x. Perencanaan pencapaian kinerja sesuai dengan amanat Perda Perumahan dan kawasan 

Permukiman; 
y. Pengendalian program pelaksanaan Perda Perumahan dan Permukiman. 

 

 

7. Pengembangan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi 

Sedangkan pembinaan peraturan perundang-undangan pada pemerintah daerah melalui 
pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi dilakukan dalam hal: 
a. Data dan pencatatan kegiatan perkim sehingga tidak terlihat sistematika penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman belum ada; 
b. Tata cara pemberian ijin belum maksimal; 
c. Proses pemberian perizinan perumahan yang baik; 
d. Penyampaian  penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, melalui pelaksanaan 

Perda dengan baik; 
e. Pengawasan pelaksanaan Perda penyerahan perumahan dan kawa-san permukiman; 
f. Evaluasi dan koreksi pelaksanaan Perda berjalan baik. 

Untuk efektifnya pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan 
permukiman pada pemerintah daerah, tata cara pembinaannya dilakukan paling efektif dengan 
menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Dengan demikian, tata cara pembinaan 
peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman dibagi menurut 
klasifikasi kondisi daerah, yaitu (1) belum ada Perda; (2) sedang proses Perda; dan (3) sudah ada 
Perda. 
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1. Pembinaan pada Pemerintah Daerah yang belum memiliki Perda 

Tata cara pembinaan pada Pemda yang belum memiliki Perda dibagi didahului dengan identifikasi 
kesiapan atau menilai potensi Pemda dimaksud untuk menyiapkan atau membentuk Perda bidang 
perumahan dan permukiman; baru kemudian dilakukan langkah-langkah pembinaan sesuai kondisi 
daerah dimaksud. 
a. Identifikasi Kesiapan Pemda 

Instrumen untuk mengevaluasi kesiapan Pemda yang belum memiliki Perda bidang 
perumahan dan kawasan permukiman untuk menyusun Perda dimaksud adalah dengan 
mengisi form berikut ini: 

Tabel V-1 
Identifikasi Kesiapan Pemda 

No Unsur Ada Tdk Keterangan 
1 2 3 4 5 
1 Tertuang di RPJPD √  Dokumen  perencanaan 
2 Tertuang di RPJMD   Dokumen  perencanaan 
3 Tertuang di RKA-SKPD √  Dokumen  perencanaan 
4 Tertuang di RTRW   Dokumen  perencanaan 
5 Program pembentukan Perda (Propemperda)   Propemperda 
6 Rancangan perda kumulatif terbuka   Propemperda 
7 Rancangan perda di luar Propemperda   Rencana kerja 
8 RKPD   Rencana kerja 
9 Hasil Musrenbang   Rencana kerja 

10 Rancangan Renja SKPD   Rencana kerja 
11 Usulan Kegiatan Wilayah Kecamatan   Rencana kerja 
12 Usulan Kegiatan Masyarakat Desa   Rencana kerja 
13 SE Penyusunan RKA-SKPD   Rencana kerja 
14 RKA-SKPD   Rencana kerja 
15 Persamaan perspesi birokrasi terkait   Rencana kerja 

 KESIMPULAN:                                                        Potensil/Belum Potensil 
 

Dengan mengisi 15 item di atas, maka akan diperoleh gambaran siap tidaknya Pemerintah 
Daerah untuk menyusun Perda bidang perumahan dan kawasan permukiman. Jika dari 15 
item di atas paling sedikit 8 item telah terpenuhi, maka daerah dimaksud memiliki potensi dan 
sudah siap untuk menyusun Perda bidang perumahan dan kawasan permukiman; demikian 
pula sebaliknya. Apabila belum siap, maka digunakan tata cara pembinaan bagi daerah yang 
belum potensial di bawah ini, begitu juga dengan daerah yang sudah potensial untuk segera 
menyusun Perda bidang perumahan dan kawasan permukiman di wilayahnya. 
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b. Tata Cara Pembinaan Peraturan Perundang-undangan pada Pemda yang Belum 

Potensial Perda 

Tata cara pembinaan peraturan perundang-undangan pada Pemda yang belum memiliki 
Perda bidang perumahan dan kawasan permukiman dan belum potensial atau belum siap 
menyusun Perda dalam waktu dekat, maka arahan pembinaan pada peningkatan kesiapan 
daerah dimaksud. Adapun langkah-langkahnya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel V-2 
Tata Cara Pembinaan Bagi Pemda Belum Potensial Perda 

Tata	Cara	
Pembinaan	 Bentuk	Kegiatan	 Tujuan	Kegiatan	 Penanggungjawab	

1	 2	 3	 4	
Koordinasi	 Koordinasi menetapkan dan 

menerbitkan SE Penyusunan 
RKA-SKPD 

Menyiapkan surat edaran 
yang diperlukan untuk 
penyusunan RKA-SKPD  

Menteri untuk 
Bupati/Walikota 

Koordinasi dan fasilitasi 
perumusan arah kebijakan 
yang sinergis antar unsur 
Pemda 

Menyamakan persepsi antar 
birokrasi di Pemda sehingga 
penetapan prioritas antar 
SKPD bisa sinergis 

Sekretariat Kemenpupr 
bersama-sama dengan 
Biro Hukum Kemenpupr 
dengan unsur Pimpinan 
Daerah dan SKPD terkait 

Sosialisasi	
Peraturan	
Perundang-
undangan	

Diseminasi, Sinkronisasi dan 
harmonisasi peraturan-
peraturan terkait 

Menyampaikan informasi 
dan menumbuhkan serta 
membangiktkan 
tanggungjawab Pemda 
untuk memprioritaskan 
penyusunan Perda bidang 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, tidak hanya 
sebatas RPJPD, RPJMD, 
dan RTRW 

Biro Hukum 
Kemenpupr untuk unsur 
Pimpinan Daerah dan 
SKPD terkait 

Pemberian	
Bimbingan,	
Supervisi,	 dan	
Konsultasi	

Bimbingan penyusunan RKA-
SKPD 

RKA-SKPD tersedia Biro Perencanaan 
bersama-sama Biro 
Hukum Kemenpupr untuk 
SKPD terkait 

Bimbingan penyusunan RKPD RKPD tersedia  Biro Perencanaan 
bersama-sama Biro 
Hukum Kemenpupr untuk 
SKPD terkait 

Pendampingan	 dan	
Pemberdayaan	

Pendampingan penyusunan 
program penyusunan Perda 
bidang Perkim dalam 
Musrenbang 

RKPD tersedia  Biro Perencanaan 
bersama-sama Biro 
Hukum Kemenpupr untuk 
SKPD terkait 

Pendampingan penyusunan 
Rancangan Renja SKPD 
tentang penyusunan Perda 
bidang Perkim 

Belum tertuang pada RKPD 
karena belum ada 
Rancangan Renja SKPD 

Biro Perencanaan 
bersama-sama Biro 
Hukum Kemenpupr untuk 
SKPD terkait 

Pendampingan penyusunan 
usulan kegiatan bidang Perkim 
Wilayah Kecamatan 

RKPD tersedia dan masuk 
dalam Usulan Kegiatan 
Wilayah Kecamatan 

Biro Perencanaan 
bersama-sama Biro 
Hukum Kemenpupr untuk 
SKPD terkait 
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Tata	Cara	
Pembinaan	 Bentuk	Kegiatan	 Tujuan	Kegiatan	 Penanggungjawab	

1	 2	 3	 4	
Pendampingan penyusunan 
kegiatan bidang Perkim Usulan 
Kegiatan Masyarakat Desa 

RKPD mencantumkan 
rencana pembentukan Perda 
bidang perumahan dan 
kawasan permukiman yang 
masuk dalam Usulan 
Kegiatan Masyarakat Desa 

Biro Perencanaan 
bersama-sama Hukum 
Kemenpupr untuk SKPD 
terkait melalui aparat  
Desa 

Pengembangan	
Sistem	 Layanan	
Informasi	 dan	
Komunikasi	

Pengembangan sistem 
layanan informasi dan 
komunikasi berupa  
menyediakan basis data 
perkim yang memadai 

Tersedianya data dan 
pencatatan kegiatan 
perumahan dan permukiman  

Humas Kemenpupr 
bersama-sama Biro 
Hukum untuk SKPD 
terkait 

 
c. Tata Cara Pembinaan Peraturan Perundang-undangan pada Pemda yang Sudah 

Potensial Perda 

Untuk daerah yang belum memiliki Perda, namun telah potensial dan siap menyusun Perda 
bidang perumahan dan kawasan permukiman, maka tata cara pembinaannya adalah sebagai 
berikut : 

Tabel V-3 
Tata Cara Pembinaan Bagi Pemda Sudah Potensial Perda 

Tata	Cara	
Pembinaan		

Bentuk	Kegiatan	 Tujuan	Kegiatan	 Penanggungjawab	

1	 2	 3	 4	
Koordinasi	 Koordinasi penyamaan 

pemahaman sinergitas dan 
kesesuaian antar masing-
masing bidang pengaturan 
Perda terkait 

Menghindari dan/atau 
sinkronisasi dan harmonisasi 
Perda lain yang bersifat 
kontradiktif  

Sekretariat Kemenpupr 
bersama-sama dengan 
Biro Hukum Kemenpupr 
dengan unsur Pimpinan 
Daerah dan SKPD terkait 

Koordinasi dan fasilitasi 
perumusan arah kebijakan 
yang sinergis antar unsur 
Pemda 

Menyamakan persepsi antar 
birokrasi di Pemda sehingga 
penetapan prioritas antar 
SKPD bisa sinergis 

Sekretariat Kemenpupr 
bersama-sama dengan 
Biro Hukum Kemenpupr 
dengan unsur Pimpinan 
Daerah dan SKPD terkait 

Sosialisasi	
Peraturan	
Perundang-
undangan	

Sinkronisasi dan harmonisasi 
peraturan-peraturan terkait 

Penyempurnaan peraturan 
yang digunakan untuk 
menyelenggarakan 
perumahan dan kawasan 
permukiman, tidak hanya 
sebatas RPJPD, RPJMD, 
dan RTRW 

Biro Hukum 
Kemenpupr untuk unsur 
Pimpinan Daerah dan 
SKPD terkait 

Sinkronisasi dan 
harmonisasi dengan 
peraturan terkait dengan 
penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan 
permukiman lainnya 

Biro Hukum 
Kemenpupr untuk unsur 
Pimpinan Daerah dan 
SKPD terkait 
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Tata	Cara	
Pembinaan		

Bentuk	Kegiatan	 Tujuan	Kegiatan	 Penanggungjawab	

1	 2	 3	 4	
Sinkronisasi dan 
harmonisasi dengan rencana 
penyusunan Perda terkait 
dengan penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan 
permukiman 

Biro Hukum 
Kemenpupr untuk unsur 
Pimpinan Daerah dan 
SKPD terkait 

Diseminasi peraturan terkait 
dengan perumahan dan 
kawasan permukiman yang 
ada 

Menghapus atau mencegah 
kebijakan yang menghambat 
penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan 
permukiman  pembangunan 
perumahan, dan pengadaan 
lahan untuk pertanian 

Biro Hukum 
Kemenpupr untuk unsur 
Pimpinan Daerah dan 
SKPD terkait 

Penertiban kegiatan 
penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan 
permukiman yang diminati 
masyarakat  

Biro Hukum 
Kemenpupr untuk unsur 
Pimpinan Daerah dan 
SKPD terkait 

Pemberian	
Bimbingan,	
Supervisi,	 dan	
Konsultasi	

Bimbingan penyusunan RKA-
SKPD 

 Tertuang dalam RKA-SKPD  Biro Perencanaan 
bersama-sama Biro 
Hukum Kemenpupr untuk 
SKPD terkait 

Bimbingan penyusunan RKPD Tertuang pada RKPD Biro Perencanaan 
bersama-sama Biro 
Hukum Kemenpupr untuk 
SKPD terkait 

Bimbingan penyusunan 
perencanaan peraturan daerah 
bidang Perkim 

Dokumen perencanaan 
pembentukan Perda bidang 
Perkim secara khusus 
terbentuk 

Biro perencanaan 
bersama-sama dengan 
Biro Hukum 
Kemenpupr dan SKPD 
terkait 

Bimbingan memasukkan 
Raperda bidang Perkim pada 
Propemperda 

Raperda bidang perumahan 
dan kawasan permukiman 
masuk pada program 
pembentukan Perda 
(Propemperda)  

Biro Hukum Kemenpupr 
untuk SKPD terkait 

Penelitian	 dan	
Pengembangan	

Penelitian dan penyusunan 
naskah akademik Raperda 
bidang Perkim di Daerah 

Rancangan Perda tersusun SKPD terkait dengan 
bantuan kalangan 
akademisi atau 
profesional relevan 

Penelitian arah 
penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman 
yang sinergis dengan kegiatan 
yang sedang berlangsung 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 

Penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan 
permukiman sudah diminati 
masyarakat sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan yang berlaku 

SKPD terkait dengan 
bantuan kalangan 
akademisi atau 
profesional relevan 

Penelitian arah 
penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman 
yang sinergis dengan 
kebijakan yang sedang 
berlangsung sesuai dengan 

Kebijakan penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan 
permukiman menjadi 
sinergis dan harmonis 
dengan kebutuhan lokal 

SKPD terkait dengan 
bantuan kalangan 
akademisi atau 
profesional relevan 
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Tata	Cara	
Pembinaan		

Bentuk	Kegiatan	 Tujuan	Kegiatan	 Penanggungjawab	

1	 2	 3	 4	
peraturan perundang-
undangan 

Pendampingan	 dan	
Pemberdayaan	

Pendampingan penyusunan 
Raperda bidang Perkim di 
Daerah 

Rancangan Perda tersusun Biro Hukum Kemenpupr 
untuk SKPD terkait 

Pendampingan penyusunan 
Raperda bidang Perkim yang 
sinergis dengan bidang 
pengaturan Perda terkait 

Menghindari terbentuknya 
Perda yang bersifat 
kontradiktif  

Biro Hukum Kemenpupr 
bersama-sama SKPD 
terkait 

Pendampingan penyusunan 
Raperda bidang Perkim yang 
sinergis dengan kegiatan yang 
berlangsung 

Menghindari 
penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan 
permukiman diminati 
masyarakat yang tidak ada 
pengaturannya 

Biro Hukum Kemenpupr 
bersama-sama SKPD 
terkait 

 
d. Pembinaan pada Pemerintah Daerah yang sedang proses Perda 

Untuk daerah yang sedang memproses peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan 
permukiman, pembinaan tetap diperlukan untuk mendorong dan mempercepat 
disahkannya peraturan daerah dimaksud. Oleh karena itu, perlu pula dilakukan identifikasi 
tingkat kelancaran proses legislasi yang sedang dilakukan agar tata cara pembinaannya 
tepat sasaran. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi sudah lancar 
atau belumnya proses legislasi daerah dimaksud adalah sebagai berikut: 

Tabel V-4 
Pembinaan Pemda Sedang Proses Perda 

No Unsur Ya Tidak Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 Penganggaran proses 
pembentukan perda 

  Penyusunan Raperda,  Naskah 
Akademis, Pembahasan dan Studi 
Banding 

2 Waktu dimasukkannya Raperda 
dalam Propemperda kurang 
dari 3 tahun 

   

3 Raperda   Rinci, Jelas tegas dan sistematis 
4 Naskah akademik    
5 Inisiatif Pemerintah    
6 Tahapan proses pembentukan 

perda : 
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a. . Perencanaan, 
b.  Penyusunan, 
c.  Pembahasan 
d.  Penetapan, 
e.  Pengundangan, dan 
f.   Penyebarluasan 

   
   
   
   
   
   

7 Pelaksanaan Evaluasi   Harmonisasi dengan Peraturan 
lainnya, Persetujuan Provinsi dan 
Materi teknik PKP 

8 Nomor pokok usulan unit kerja 
di Sekretariat Daerah 

   

9 Konsultasi Publik   Penyampaian Materi Raperda baik 
secara langsung maupun melalui 
media elektronik 

 KESIMPULAN                                                                                 Lancar/Belum Lancar: 

 
Daerah dikategorikan sebagai yang lancar prosesnya apabila paling sedikit 5 item unsur 
pembinaan sebagaimana disebutkan pada Tabel di atas terpenuhi; dan sebaliknya, jika 
kurang dari 5 item unsur pembinaan yang terpenuhi, maka daerah tersebut masuk kategori 
belum lancar proses legislasi peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan 
permukiman. 

e. Tata Cara Pembinaan Peraturan Perundang-undangan pada Pemda yang Belum 

Lancar Proses Perda 

Apabila hasil identifikasi menunjukkan bahwa daerah yang sedang proses legislasi 
peraturan daerah belum lancar, maka tata cara pembinaan yang dilakukan adalah sebagai 
berikut: 

Tabel V-5 
Pembinaan Pemda Belum Lancar Proses Perda 

Tata	Cara	
Pembinaan		

Bentuk	Kegiatan	 Tujuan	Kegiatan	 Penanggungjawab	

1	 2	 3	 4	
Koordinasi	 Meningkatkan kuantitas dan 

kualitas koordinasi dengan 
Bappeda, Pemerintah 
Provinsi maupun Pemerintah 
Pusat berkenaan dengan 
siklus anggaran, dan 
Perencanaan Program 
Pembangunan 

Membentuk dan 
melengkapi sistem 
penganggaran proses 
pembentukan Perda 
Penyelenggaraan 
Perumahan dan 
Kawasan Permukiman  

Dinas perumahan dan 
Permukiman, Bappeda, 
Kementrian dan Lembaga 
terkait anggaran DAU dan DAK 

Meningkatkan kuantitas dan 
kualitas koordinasi dengan 
Biro Hukum Kementerian 

Evaluasi 
pembentukan Perda 
Penyelenggaraan 

Biro Hukum Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Dinas 
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Tata	Cara	
Pembinaan		

Bentuk	Kegiatan	 Tujuan	Kegiatan	 Penanggungjawab	

1	 2	 3	 4	
PUPR, Biro Hukum Provinsi 
dan DPRD terkait 
Pembentukan Perda 

Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

Teknis Terkait, dan Akademisi  

Pemberian	
Bimbingan,	 Supervisi,	
dan	Konsultasi	

Bimbingan Penyusunan 
Naskah Aka-demis 
Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

Melengkapi 
materi/subtansi 
naskah akademis 
Raperda bidang 
penyelenggaraan 
perumahan dan 
kawasan permukiman  

Biro Hukum Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Dinas 
Perumahan dan Permukiman 
dan Bagian Hukum 

Pemberian bimbingan, 
supervisi, dan konsultasi 
NSPK Tahapan dan  proses 
Pembentukan Perda 

Penguatan tahapan 
proses pembentukan 
Perda perumahan dan 
kawasan permukiman 

Biro Hukum Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Dinas 
terkait 

Pemberian bimbingan 
teknis materi dan substansi 
konsultasi publik perda 
bidang Perkim di Daerah 

Mengefektifkan 
konsultasi publik 
Raperda bidang 
Penyelenggaraan 
perumahan dan 
kawasan permukiman  

Biro Hukum Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Dinas 
Teknis Terkait, dan Akademisi 

Bimbingan menyusun usulan 
program kegiatan proses 
pembentukan Perda 
Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

Membentuk dan 
melengkapi sistem 
penganggaran proses 
pembentukan Perda 
bidang perumahan 
dan kawasan 
permukiman 

Dinas perumahan dan 
Permukiman, Bappeda, 
Kementrian dan Lembaga 
terkait anggaran DAU dan DAK 

Pemberian bimbingan, 
supervisi, dan konsultasi 
Evaluasi Pembentukan 
Perda 

Evaluasi 
pembentukan Perda 
Penyelenggaraan 
Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

Biro Hukum Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Dinas 
Teknis Terkait, dan Akademisi 

Pendidikan	 dan	
Pelatihan	

Meningkatkan kualitas dan 
kuantiatas pendidikan dan 
pelatihan teknis subtantif 
bidang perumahan 

Melengkapi dan 
menyempurnakan 
materi/subtansi 
Raperda  bidang 
perumahan dan 
kawasan permukiman  

Biro Hukum Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, SKPD 
terkait 

Meningkatkan kualitas dan 
kuantiatas pendidikan dan 
pelatihan teknis subtantif 
bidang perumahan 

Melengkapi dan 
menyempurnakan 
materi/subtansi 
naskah akademis 
bidang perumahan 
dan kawasan 
permukiman  

Biro Hukum Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Dinas 
Perumahan dan Permukiman 
dan Bagian Hukum 

Meningkatkan kualitas dan 
kuantiatas pendidikan dan 
pelatihan teknis subtantif 
pembentukan perda 

Penguatan tahapan 
proses pembentukan 
Perda perumahan dan 
kawasan permukiman 

Biro Hukum Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Dinas 
terkait 

Pendidikan dan pelatihan 
teknis subtantif konsultasi 
publik bidang perumahan 

Mengefektifkan 
konsultasi publik 
Raperda bidang 
perumahan dan 
kawasan permukiman  

Biro Hukum Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Dinas 
Teknis Terkait, dan Akademisi 

Pendampingan	 dan	 Pendampingan penyusunan Melengkapi dan Biro Hukum Kementerian 
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Tata	Cara	
Pembinaan		

Bentuk	Kegiatan	 Tujuan	Kegiatan	 Penanggungjawab	

1	 2	 3	 4	
Pemberdayaan	 Raperda bidang Perkim di 

Daerah 
menyempurnakan 
materi/subtansi 
Raperda  bidang 
perumahan dan 
kawasan permukiman  

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, SKPD 
terkait 

Meningkatkan 
pendampingan proses 
pembentukan Perda 
Penyeleng-garaan 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

Melengkapi dan 
menyempurnakan NA 
Raperda bidang 
perumahan dan 
kawasan permukiman  

Biro Hukum, Dinas Perumahan 
dan Permukiman, DPRD, 
Kementrian dan Lembaga 
terkait 

Pendampingan Evaluasi, 
konsultasi  proses 
pembentukan perda bidang 
Perkim di Daerah 

Evaluasi 
pembentukan Perda 
Penyelenggaraan 
Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

Biro Hukum Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Dinas 
Teknis Terkait, dan Akademisi 

Pendampingan 
pelaksanaan konsultasi 
publik kepada masyarakat 

Mengefektifkan 
konsultasi publik 
Raperda bidang 
perumahan dan 
kawasan permukiman 

Biro Hukum Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Dinas 
Teknis Terkait, dan Akademisi 

 
 

f. Tata Cara Pembinaan Peraturan Perundang-undangan pada Pemda yang Lancar 

Proses Perda 

Adapun tata cara pembinaan peraturan perundang-undangan pada daerah yang 
sedang proses legislasi peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman 
dan sudah lancar prosesnya, maka fokusnya adalah penguatan proses agar terjamin 
proses terlaksana sesuai dengan perencanaan dan tidak mengalami hambatan yang 
berarti.  

Tabel V-6 
Pembinaan Pemda Lancar Proses Perda 

Tata	Cara	
Pembinaan	

Bentuk	Kegiatan	 Tujuan	Kegiatan	 Penanggungjawab	

1	 2	 3	 4	
Koordinasi	 Meningkatkan kuantitas dan 

kualitas koordinasi dengan 
Pemerintah Provinsi maupun 
Pemerintah Pusat dalam 
rangka sinergitas Program 
dan Kegiatan dalam 
penyeleng-garaan 
perumahan dan 
permukiman, sinergitas dan 

Penyusunan dokumen 
perencanaan RP4D 
secara kompehensif 
terpadu 

Dinas perumahan dan 
Permukiman. dinas badan 
lembaga pemerintah pusat dan 
daerah (Provinsi, 
Kabupaten/Kota) yang 
membidangi perumahan 
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Tata	Cara	
Pembinaan	

Bentuk	Kegiatan	 Tujuan	Kegiatan	 Penanggungjawab	

1	 2	 3	 4	
kesesuaian kebijkan RPJP, 
RTRW, RPJMD 

Pemberian	
Bimbingan,	 Supervisi,	
dan	Konsultasi	

Pemberian, bimbingan, 
supervisi, dan konsultasi 
NSPK bidang perumahan 
dan kawasan permukiman, 
meningkatkan kualitas 
perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh, 
meningkatkan pengelolaan 
prasarana, sarana dan 
utilitas, memfasilitasi 
kerjasama antara 
pemerintah dan badan 
hukum bidang perumahan 
dan kawasan permukiman 

Pengendalian 
penyelenggaraan 
prasrana sarana dan 
utilitas perumahan 
dan permukiman 

Dinas Perumahan dan 
Permukiman, Bappeda dan 
Bagian Hukum 

Pendidikan	 dan	
Pelatihan	

Meningkatkan kualitas dan 
kuantiatas pendidikan dan 
pelatihan penyelenggara 
perumahan dan kawasan 
permukiman dalam 
pengelolaan perumahan dan 
kawasan permukiman, 
perencanaan dan 
perancangan rumah serta 
prasarana, sarana dan 
utilitas 

Perencanaan 
prasarana sarana dan 
utilitas perumahan 
dan kawasan 
permukiman maksimal 

Dinas perumahan dan 
Permukiman 

Pendampingan	 dan	
Pemberdayaan	

Meningkatkan 
pendampingan dan 
pemerdayaan untuk 
meningkatkan kapasitas 
pelaksanaan kebijakan 
daerah, dalam   pelaksanaan 
perumahan dan kawasan 
permukiman 

Perencanaan 
pencapaian kinerja 
sesuai amanat Perda  

Bappeda, Dinas Perumahan 
dan Permukiman 

Pendampingan 
pemprosesan perizinan 
dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan 
permukiman. Pendidikan 
dan pelatihan proses 
penerbitan perijinan 
penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan 
permukiman 

Pengaturan 
penyelenggaraan 
perumahan dan 
kawasan permukiman 
yang komprehenship 

Dinas Perumahan dan 
Permukiman dan Bagian 
Hukum 

Pendampingan pelaksanaan 
penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan 
permukiman 

Pengendalian 
pelaksanaan 
penyelenggaraan 
perumahan dan 
permukiman 

Bagian Hukum, Dinas 
Perumahan dan Permukiman 

Pendampingan 
pemprosesan perizinan 
dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan 
permukiman 

Pengendalian proses 
perizinan dalam 
penyelenggaraan 
perumahan dan 
kawasan permukiman 

Bagian  Hukum, Dinas Teknis 
Terkait, dan Akademisi  
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Tata	Cara	
Pembinaan	

Bentuk	Kegiatan	 Tujuan	Kegiatan	 Penanggungjawab	

1	 2	 3	 4	
Pendampingan pelaksanaan 
Pemantauan, Evaluasi dan 
koreksi dalam 
penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan 
permukiman 

Pengawasan 
penyelenggaraan 
perumahan dan 
kawasan permukiman 

Dinas Perumahan dan 
Permukiman, Bagian Hukum, 
dan Akademisi 

 
g. Pembinaan pada Pemerintah Daerah yang sudah memiliki Perda 

Mengikuti pola yang sama dengan daerah yang lain, pembinaan pada daerah yang sudah 
memiliki peraturan daerah pun disesuaikan dengan kondisi daerah dimaksud. Untuk itu hal 
pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi apakah daerah yang sudah memiliki 
Perda bidang perumahan dan kawasan permukiman berjalan efektif atau belum, sebelum 
masuk pada tata cara pembinaannya. Adapun instrumen yang digunakan untuk 
mengidentifikasi efektif tidaknya Perda bidang perumahan dan kawasan permukiman pada 
daerah yang sudah memiliki peraturan daerah dimaksud adalah sebegai berikut: 

Tabel V-7 
Pembinaan Pemda Memiliki Perda 

No Unsur Ya Tidak Keterangan 
1 2 3 4 5 
1 Perda disusun sebelum tahun 2011    Kewajiban membuat Perda 

dalam UU No. 1 Tahun 2011, 
selambat-lambatnya 2013  

2 Perda disusun antara tahun 2011-203    Idem 
3 Inisiatif Perda ada pada Pemerintah    Proses legislasi  
4 Inisiatif Perda ada pada DPRD    Proses legislasi  
5 Lamanya proses penyusunan  dan 

pengesahan Perda lebih dari 2 tahun  
  Proses legislasi  

6 Perda telah melalui proses harmonisasi 
dengan peraturan perundang-undangan 
tekait  

  Proses legislasi  

7 Terdapat peraturan pelaksanaan Perda    Implementasi  
8 Perda telah disosialisasikan ke pihak terkait    Implementasi  
9 Ada evaluasi pelaksanaan Perda    Implementasi  

10 Terdapat hasil evaluasi yang mencabut 
Perda dari Kemendagri  

  Implementasi  

11 Terdapat  peraturan lain yang bersifat 
kontradiktif dengan Perda  

  Implementasi  

12 Terdapat kebijakan Pemda yang bersifat 
kontradiktif dengan Perda  

  Implementasi  

13 Pelaksanaan Perda Tertuang di RKA-SKPD   Implementasi  
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No Unsur Ya Tidak Keterangan 
1 2 3 4 5 
14 Pelaksanaan Perda Tertuang dalam RKPD    Implementasi  

 KESIMPULAN:                                                                        Efektif/Belum Efektif  
 

Jika dari 14 item unsur pembinaan di atas, paling sedikit 7 diantaranya dipenuhi daerah, 
maka daerah dimaksud termasuk kategori sudah efektif mengimplementasikan peraturan 
daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman; namun sebaliknya, apabila kurang 
dari 7 item, maka daerah dimaksud termasuk kategori belum efektif mengimplementasikan 
peraturan daerah dimaksud. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan pada bagian-bagian sebelumnya, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Peraturan Daerah bidang 
Perkim sebagaimana diamanatkan pada Pasal 36 ayat (3), Pasal 49 ayat (3), dan Pasal 98 ayat (3) 
paling lambat tahun 2014, namun saat penelitian ini dilaksanakan, baru Banjarmasin dan Bantul 
yang telah memiliki Perda Perkim. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum 
menempatkan pembuatan peraturan di bidang perumahan dan permukiman sebagai prioritas 
daerah; 

2. Beragamnya kondisi pemerintah daerah dalam merespon kewajibannya sebagaimana disebutkan 
dalam butir 1, mengakibatkan lingkup pembinaan menjadi sangat luas; untuk itu pendekatannya 
dibagi ke dalam tiga kondisi daerah: belum memiliki Perda, sedang proses Perda, dan sudah 
memiliki Perda. Untuk daerah yang belum memiliki Perda, maka evaluasi dan target 
pembinaannya adalah potensil tidaknya daerah yang bersangkutan untuk menyusun dan 
membentuk Perda Perkim secepatnya, karena batas waktu yang ditentukan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2012 telah lewat 2 tahun yang lalu. Sedangkan yang sedang proses 
Perda, evaluasi dan target pembinaannya adalah tepat waktunya Perda disahkan sesuai dengan 
waktu yang direncanakan; atau dengan kata lain pengesahan Perda Perkim secepatnya. Untuk 
daerah yang sudah memiliki Perda Perkim, maka evaluasi dan target pembinaannya adalah dapat 
berjalan Perda Perkim dimaksud dengan baik atau tidak atau dengan kata lain berjalan efektifnya 
Perda Perkim atau tidak. 

3. Dengan menggunakan sampel daerah Mataram sebagai daerah yang belum memiliki peraturan 
daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman; daerah Jambi sebagai daerah yang sedang 
proses pembentukan peraturan daerah bidang peruahan dan kawasan permukiman; dan daerah 
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Balikpapan untuk daerah yang sudah ada peraturan daerahnya. Selanjutnya, melihat karakter 
masing-masing kategori daerah di atas, untuk daerah yang belum memiliki peraturan daerah 
bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat pula dibagi menjadi (1) daerah yang belum 
potensil atau belum siap menyusun peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan 
permukiman, dan (2) daerah yang potensil atau sudah siap menyusun peraturan daerah bidang 
perumahan dan kawasan permukiman. Demikian juga dengan daerah yang sedang menyusun 
peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman pun bisa dibagi menjadi dua: (1) 
proses penyusunan peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman berjalan 
lancar, dan (2) proses penyusunan peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan 
permukiman tidak berjalan lancar. Untuk daerah yang sudah ada peraturan daerahnya; maka 
kriteria yang digunakan adalah: (1) peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman 
berjalan efektif, dan (2) peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman tidak 
berjalan efektif.  

4. Untuk daerah yang belum potensil untuk menyusun peraturan daerah bidang perumahan dan 
kawasan permukiman, persoalan utamanya adalah belum adanya data dan pencatatan kegiatan 
perumahan dan kawasan permukiman sehingga tidak terlihat sistematika penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman secara jelas, dan karenanya dokumen resmi untuk 
perencanaan penyusunan peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman pun 
sangat terbatas, hanya sebatas RPJPD, RPJMD, dan RTRW; belum sampai pada RKA ataupun 
SKPD. Disamping itu, persepsi birokrasi terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman pun belum sama, sehingga pada akhirnya penyusunan rencana penyusunan 
peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman mengalami kendala. Berdasarkan 
hal tersebut, maka tata cara pembinaan yang paling mendesak dilakukan adalah:  
a. Sosialisasi berupa sinkronisasi dan harmonisasi peraturan-peraturan terkait dengan 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 
b. Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi berupa bimbingan penyusunan RKA-SKPD 

dan Bimbingan penyusunan RKPD. 
c. Pendampingan dan Pemberdayaan berupa pendampingan penyusunan Rancangan Renja 

SKPD tentang penyusunan Perda bidang PKP. 
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d. Pengembangan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi berupa pengembangan sistem 
layanan informasi dan komunikasi berupa  menyediakan basis data perkim yang memadai. 

5. Sedangkan daerah yang sudah potensil dan siap untuk menyusun peraturan daerah bidang 
perumahan dan kawasan permukiman, permasalahan utama yang dihadapinya terutama 
terdapatnya beberapa peraturan terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman seperti Perda tentang Bangunan Gedung, Pariwisata Halal, Rumah Panggung. 
Disamping itu, terdapat Perda lain yang bersifat kontradiktif sehingga menyebabkan tidak dapat 
disusunnya Perda bidang PKP seperti moratorium pemberian ijin pembangunan pembangunan 
perumahan dan kawasan permukiman. Masalah lainnya adalah dokumen perencanaan 
penyusunan Perda bidang PKP pun belum lengkap; walaupun ada sebagian daerah yang telah 
meyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk itu, tata cara pembinaan 
peraturan perundang-undangannya meliputi: 
a. Koordinasi berupa penyamaan pemahaman sinergitas dan kesesuaian antar masing-masing 

bidang pengaturan Perda terkait; 
b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan berupa sinkronisasi dan harmonisasi peraturan-

peraturan terkait; 
c. Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi berupa bimbingan penyusunan perencanaan 

peraturan daerah bidang PKP dan memasukkan Raperda bidang Perkim pada Propemperda. 
d. Penelitian dan Pengembangan berupa penelitian dan penyusunan naskah akademik Raperda 

bidang PKP dan arah penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sinergis 
dengan kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  

6. Sementara itu, untuk daerah yang sedang proses penyusunan Perda bidang PKP namun belum 
lancar, permasalah utama yang dihadapi adalah belum lengkapnya materi termasuk naskah 
akademik Raperda bidang PKP dan anggaran pembiayaan proses pengesahan Raperda yang 
sudah di DPRD. Oleh karena itu, maka tata cara pembinaan peraturan perundang-undangan yang 
diambil adalah: 
a. Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi berupa bimbingan Penyusunan Naskah 

Akademis Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan pemberian 
bimbingan teknis materi dan subtanssi konsultasi publik perda bidang Perkim di Daerah. 

b. Pendidikan dan Pelatihan berupa teknis subtantif konsultasi publik bidang perumahan; 
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c. Pendampingan dan Pemberdayaan berupa pendampingan penyusunan materi Perda dan 
naskah akademisnya termasuk pelaksanaan konsultasi publik kepada masyarakat.  

7. Sedangkan untuk daerah yang sedang proses peraturan daerah bidang PKP dan sudah berjalan 
lancar, persoalan utamanya hanya berkenaan dengan pengaturan penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman yang bersifat komprehenship dan pengendalian proses perizinan dalam 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk itu, tata cara pembinaan peraturan 
perundang-undangan yang dapat diambil adalah: 
a. Koordinasi berupa meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi dengan Pemerintah 

Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam rangka sinergitas Program dan Kegiatan dalam 
penyeleng-garaan perumahan dan permukiman, sinergitas dan kesesuaian kebijkan RPJP, 
RTRW, RPJMD; 

b. Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi berupa Pemberian, bimbingan, supervisi, 
dan konsultasi NSPK bidang perumahan dan kawasan permukiman, meningkatkan kualitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, meningkatkan pengelolaan prasarana, sarana 
dan utilitas, memfasilitasi kerjasama antara pemerintah dan badan hukum bidang perumahan 
dan kawasan permukiman; 

c. Pendampingan dan pemberdayaan berupa pendampingan pemprosesan perizinan dalam 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pendidikan dan pelatihan proses 
penerbitan perijinan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, 

8. Untuk daerah yang sudah ada Perda bidang PKP namun belum berjalan efektif, permasalahan 
utamanya terletak pada Perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Perda masih 
menghambat kemudahan berusaha, memperpanjang jalur birokrasi, Perda terkait tidak saling 
mendukung, Perda belum  berpihak pada kearifan lokal. Untuk itu, maka tata cara pembinaan 
peraturan perundang-undangan bidang PKP adalah sebagai berikut: 
a. Koordinasi untuk penyesuaian Perda bidang PKP dengan peraturan yang lebih tinggi, dan 

penyesuaian Perda dengan program kemudahan berusaha. 
b. Sosialisasi untuk harmonisasi perda-perda terkait dan akomodasi kearifan lokal. 
c. Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi berupa bimbingan penyesuaian Perda 

dengan semangat pendorongan investasi dan reformasi birokrasi. 
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d. Pendidikan dan Pelatihan berupa pendidikan dan latihan SDM yang terkait dengan 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 

e. Penelitian dan Pengembangan berupa penelitian penyebab substansi perda belum dapat 
diterapkan dan penelitian peraturan teknis yang dibutuhkan. 

f. Pendampingan dan Pemberdayaan berupa pendampingan penyusunan rencana pencapaian 
kerja, Pendampingan perubahan perda setelah dilakukan penelitian terlebih dahulu, dan 
pendampingan penyusunan peraturan teknis setelah dilakukan penelitian terlebih dahulu. 

 
B. Saran 

 Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan masukan teknis tata cara pembinaan 
peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada pemerintah daerah 
adalah sebagai berikut: 

1. Pembentukan data base; dari semua daerah yang menjadi sampel studi, terlihat bahwa 
ketersediaan data tentang perumahan dan kawasan permukiman sangat minim, dan ini pun 
kemungkinannya sama pada daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu Kementerian PUPR dapat 
mendampingi pemerintah daerah untuk membentuk sistem data base terkomputerisasi dan online 
yang aksesnya bisa luas secara nasional maupun terbatas sebatas pihak-pihak terkait 
(stakeholders) saja. Namun yang terpenting adalah data yang harus ada dalam database tersebut; 
yaitu data-data terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman untuk para pengambil 
keputusan. 

2. Pengakuan kearifan lokal perlu diperkuat; karena terlihat bahwa dalam perumusan kebijakan 
perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah daerah hanya fokus pada pemenuhan 
peraturan perundang-undangan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman. Walaupun dalam Undang-Undang dimaksud diatur 
mengenai kearifan lokal yang perlu diakui dan diakomodir dalam penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman, namun bentuk pengakuan tersebut belum ada rumusannya. Sementara itu, 
kita ketahui bahwa kearifan lokal masing-masing daerah sangat beragam satu sama lain dengan 
landasan pemikiran dan filosofis yang berbeda pula, sehingga tidak tertutup kemungkinan bertolak 
belakangnya kearifan lokal daerah tertentu dengan prinsip dan tujuan penyelenggaraan 
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perumahan dan kawasan permukiman seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

3. Panduan dokumen perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perlu 
diseragamkan; karena sebagian besar daerah tidak memiliki sistem dokumentasi perencanaan 
penyelenggaraan perumahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; bahkan pada 
daerah yang telah memiliki peraturan daerah, penyusunan dan pembahasanannya tidak mengikuti 
tertib dokumen perencanaan sehingga rentan bersifat top down bukan bottom up. Untuk 
keberhasilan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah perlu juga 
menangkap aspirasi masyarakat luas melalui musrenbang misalnya; tidak semata-mata 
berdasarkan kebutuhan pasar komersial belaka penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman dimaksud. Untuk seterusnya maka tertib dokumen pada tahap pelaksanaannya pun 
tetap dipertahankan agar dapat dievaluasi dan ditingkatkan kualitas penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman pada gilirannya. 


