
 

 

 

 
BUPATI SINJAI 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI 
NOMOR  1  TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015 – 2035 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SINJAI, 

 
Menimbang : a. bahwa guna menjamin terselenggaranya 

pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
kawasan permukiman yang berkelanjutan serta 
bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dengan tetap 

mengacu pada rencana-rencana tata ruang dan 
rencana rincinya; 
 

  b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan 
wilayah/kawasan daerah menyebabkan kebutuhan 

lahan semakin terbatas dan tidak diimbangi dengan 
kemampuan daya beli akan perumahan sehingga 
diperlukan pedoman pembangunan dan 

pengembangan perumahan dan kawasan 
permukiman dan untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 
tentang perumahan dan kawasan permukiman, perlu 
menyusun regulasi tentang Rencana Pembangunan 

dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Tahun 2015-2035; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

  2. Undang-Undang  Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan  Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
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  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2043); 
 

  4. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  

Kehutanan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  
Tahun  1999  Nomor  167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 

 
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

 
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 4421); 
 

  7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lemabran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tahun Tambahan 

Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
 

  8. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  

Lalu  Lintas dan Angkutan  Jalan  (Lembaran  Negara  
Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5025); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2009  Nomor  112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
 

  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2009  

Nomor  140,  Tambahan Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
 

  11. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  
Kesehatan (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  

Tahun  2009  Nomor  144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
 

  12. Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tentang  
Perkembangan Kependudukan  dan  Pembangunan  

Keluarga  (Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5080); 
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  13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5188); 
 

  14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

  15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5252); 
 

  16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5679); 

 
  17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2000  

tentang  Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan 

Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2000  Nomor 20,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3934); 
 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 , 

Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833); 
 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5103); 

 
  20. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan 
Daerah Kabupaten/Kota); 
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  21. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan 

Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan 

Daerah Provinsi/Kota; 
 

  22. Peraturan Menteri Perumahan rakyat Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman dengan Hunian 
Berimbang; 

 
  23. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana 
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota; 
 

  24. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI 

dan 
BUPATI SINJAI 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN TAHUN 2015 – 2035. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Bagian Kesatu 

Pengertian 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.  

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  

Pemerintahan   Daerah   yang   memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  
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4. Bupati adalah Bupati Sinjai. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  

6. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang 
terdiri atas pembinaan penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan 
kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan 

peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta 
peran masyarakat. 

7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, 
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, 

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

8. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, 
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan. 

9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih 

dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas 
umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 
perkotaan atau kawasan perdesaan. 

10. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan 
perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk di 

dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem 
pembiayaan serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan 
terpadu. 

11. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen 
perencanaan yang memuat jabaran pengisian rencana pola ruang 

perumahan dan kawasan permukiman dalam RTRW, serta memuat 
skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan 

permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan 
lintas wilayah administrasi. 

12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal 

yang layak huni sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan 
martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 

13. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan 
mendapatkan keuntungan. 

14. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya 

masyarakat. 
15. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

16. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi 
kebutuhan khusus. 

17. Rumah negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai 
tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta 
penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 

18. Rumah sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah 
dengan luas kaveling antara 60 m2 sampai dengan 200 m2 dengan luas 

lantai bangunan paling sedikit 36 m2 dengan harga jual sesuai ketentuan 
pemerintah. 
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19. Rumah menengah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar 
dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali harga jual rumah sederhana. 

20. Rumah mewah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar 
dari 4 (empat) kali harga jual rumah sederhana. 

21. Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang 
dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk 
rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah 

menengah dan rumah mewah atau dalam bentuk rumah susun antara 
rumah susun umum dan rumah susun komersial. 

22. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, 
dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi 

syarat. 
23. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang 

tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah 

dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai 
dengan rencana tata ruang. 

24. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang 
tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah 
dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan batas-batas kaveling 

yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai 
dengan rencana rinci tata ruang. 

25. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan 

untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, 
penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana 

tata bangunan dan lingkungan. 
26. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai denga rencana tata ruang 

wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan 
perumahan dan kawasan permukiman guna meningkatkan kualitas 
lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif 

masyarakat. 
27. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan dan 
belanja daerah, dan/ atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
28. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ 

atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang 
berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan maupun sumber 

dana lainnya. 
29. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang 

memenuhi kebutuhan standar tertentu untuk kebutuhan bertempat 

tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 
30. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk 

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, 
budaya, dan ekonomi. 

31. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan 

lingkungan hunian. 
32. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR 

adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga 
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 
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33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 
34. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara 

Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman. 

35. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 
aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. 

36. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 
kabupaten atau kota yang terdiri atas desa atau kelurahan wilayah kerja 
camat sebagai perangkat daerah kabupaten. 

37. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah 
kecamatan. 

38. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kota yang merupakan kesatuan 
ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu 
sistem pengembangan kota secara keseluruhan. 

39. Wilayah perencanaan adalah bagian dari kota dan/ atau kawasan 
strategis kota yang akan/perlu disusun rencana rincinya dalam hal ini 

RDTR kota sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang 
bersangkutan. 

40. Lingkungan perumahan dan permukiman adalah kawasan perumahan 

dan permukiman yang mempunyai batas-batas dan ukuran yang jelas 
dengan penataan tanah dan ruang, prasarana serta sarana lingkungan 
yang tersruktur. 

41. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang 
udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 

tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. 

42. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/ jalur dan/ atau 

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 
sengaja ditanam. 

43. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam 
suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan 

secara fungsional dalam arah horizontal dan vertikal dan merupakan 
satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara 
terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-

bagian-bersama, benda-bersama dan tanah bersama. 
44. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan 

untuk mendapatkan keuntungan. 
45. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

46. Peremajaan adalah upaya pembongkaran sebagian atau keseluruhan 
lingkungan perumahan dan permukiman dan kemudian di tempat yang 
sama dibangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan 

permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang 
wilayah. 

47. Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi komponen fisik 
lingkungan permukiman yang mengalami degradasi. 

48. Renovasi adalah melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian 

dari komponen pembentukan lingkungan permukiman. 
49. Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali suatu kawasan mati, 

yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan dan 
mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang 
dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh sebuah kota. 
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50. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah 
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 

urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 
  

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

 

Pasal 2 
 
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang 
didalamnya memuat tentang strategi dan kebijakan penanganan 

permasalahan perumahan dan kawasan permukiman serta penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman secara teratur, terorganisir, dan 
berkelanjutan. 

 
Pasal 3 

 
Peraturan Daerah ini bertujuan: 
a. mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman daerah Kabupaten Sinjai yang layak huni, sehat dan aman 
yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung 
peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman; dan 

b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan dan 
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. 

 
Bagian  Ketiga 
Ruang Lingkup 

 
Pasal 4 

 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 
a. kegunaan, kedudukan dan peran, dan prinsip RP3KP; 

b. asas, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup; 
c. visi  dan  misi  pembangunan dan pengembangan perumahan dan 

kawasan permukiman; 

d. kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
kawasan permukiman; 

e. tugas dan wewenang; 
f. rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman; 

g. program penanganan pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
kawasan permukiman; 

h. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian 

berimbang; 
i. kelembagaan; 

j. peran serta masyarakat; 
k. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahahan 

dan kawasan permukiman; 

l. sanksi; 
m. penyidikan; 

n. ketentuan pidana; dan 
o. penutup. 
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BAB II 
KEGUNAAN, KEDUDUKAN DAN PERAN, DAN PRINSIP RENCANA 

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

 
Bagian Kesatu 

Kegunaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan  

dan Kawasan Permukiman 
 

Pasal 5 

 
(1) RP3KP digunakan sebagai: 

a. dokumen perencanaan pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat 
sesuai indikator, nilai dan batas waktu pencapaian yang ditetapkan; 

b. perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk peruntukan 

perumahan dan kawasan permukiman; dan 
c. pedoman di tingkat kota, untuk mengatasi permasalahan perumahan 

dan kawasan permukiman yang tinggi intensitasnya, dalam mengatur 
dan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman secara 
teratur dan terorganisasikan. 

 
(2) RP3KP dipergunakan sebagai alat dalam menetapkan strategi: 

a. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam wilayah 

yang bersangkutan; 
b. pengembangan investasi pembangunan prasarana dan sarana 

berskala pelayanan regional; 
c. pengembangan wilayah kota; dan 
d. pengawasan dan pengendalian terselenggaranya keterpaduan program 

antar sektor dan antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman 
terhadap kawasan fungsional lainnya. 
 

(3) SPM Bidang Perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar meliputi: 

a. rumah layak huni dan terjangkau; dan 
b. lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana 

dan utilitas (PSU). 

 
(4) Indikator dari rumah layak huni dan terjangkau sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf a meliputi: 
a. cakupan ketersediaan rumah layak huni; dan 
b. cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau. 

 
(5) Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung 

prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

b adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung 
dengan prasarana, sarana dan utilitas.  
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Bagian Kedua 
Kedudukan dan Peran  

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan  
dan Kawasan Permukiman 

 
Pasal 6 

 

(1)  Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan meliputi: 
a. merupakan bagian integral dari rencana pembangunan wilayah dan 

kota; 

b. merupakan jabaran dan pengisian Rencana Tata Ruang Wilayah 
dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan 

permukiman yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait; 
dan 

c. mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektoral 

yang ada. 
 

(2)  Penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah meliputi: 
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; 
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan 

c. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang yang 
mengatur secara khusus ruang untuk perumahan dan kawasan 
permukiman. 

 
Pasal 7 

 
Kedudukan RP3KP dalam kerangka pembangunan wilayah kota sebagai: 
a. informasi yang memuat arahan dan rambu-rambu kebijaksanaan, serta 

rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam 
suatu tingkatan wilayah dalam kurun waktu tertentu; 

b. arahan untuk mengatur perimbangan pembangunan perumahan dan 

kawasan permukiman dengan pembangunan sektor lainnya; dan 
c. sarana mempercepat terbentuknya sistem kawasan permukiman yang 

terintegrasi. 
 

Pasal 8 

 
Peran RP3KP dalam kerangka pembangunan wilayah kota sebagai: 

a. skenario pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan rencana sektor terkait 
di bidang perumahan dan pengawasan permukiman; 

b. pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman dalam menyusun dan menjabarkan kegiatannya masing-
masing; dan 

c. cerminan dari kumpulan aspirasi/tuntutan masyarakat terhadap 

perumahan dan kawasan permukiman akan rumah layak dalam 
lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif dan 

berkelanjutan. 
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Bagian Ketiga 
Prinsip Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan  

dan Kawasan Permukiman 
 

Pasal 9 
 
Prinsip RP3KP meliputi: 

a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen 
dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang 
wilayah; 

b. mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, 
antar sector serta antara dunia usaha dan masyarakat;  

c. sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya 
daerah; 

d. menerapkan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan 
permukiman dengan pola hunian berimbang; dan 

e. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha dan 
pemangku kepentingan lainnya. 

 

Pasal 10 
 

(1) Penyusunan RP3KP mempertimbangkan: 

a. aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi, 
serta pertahanan dan keamanan; 

b. pendekatan pengembangan wilayah terpadu; 
c. peran dan fungsi kawasan perkotaan; 
d. peran dan fungsi kawasan bagian wilayah perkotaan; 

e. keterkaitan antar kawasan perkotaan dan antara kawasan perkotaan 
dengan kawasan bagian wilayah perkotaan; 

f. keterpaduan antara perumahan dan kawasan permukiman dengan 

lingkungan buatan serta daya dukung lingkungan alami; dan 
g. pembiayaan pemenuhan kebutuhan rumah bagi penduduk kawasan 

perkotaan dan kawasan bagian wilayah perkotaan. 
 

(2) Penyusunan RP3KP dilaksanakan secara terintegrasi antara matra ruang, 

program dan kegiatan. 
 

(3) Jangka waktu berlakunya RP3KP selama 20 (dua puluh) tahun dan 
ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. 

 

BAB III 
ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP 

 

Bagian Kesatu 
Asas 

 
Pasal 11 

 

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berazaskan: 
a. kesejahteraan; 

b. keadilan dan pemeratan; 
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c. kenasionalan; 
d. keefisienan dan kemamfaatan; 

e. keterjangkauan dan kemudahan; 
f. kemandirian dan kebersamaan; 

g. kemitraan; 
h. keserasian dan keseimbangan; 
i. keterpaduan; 

j. kesehatan; 
k. kelestarian dan keberlanjutan; dan 
l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. 

 
Bagian Kedua 

Tujuan  
 

Pasal 12 

 
Tujuan pembangunan dan pengembangan dan perumahan dan kawasan 

permukiman adalah terwujudnya permukiman yang layak huni, sehat dan 
aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung 
peningkatan kualitas permukiman. 

 
Bagian Ketiga 

Sasaran 

 
Pasal 13 

 
Sasaran dari RP3KP adalah: 
a.  tersedianya rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 

yang aspiratif akomodatif; 
b.  tersedianya skenario pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 

dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; 

c.  tersedianya stok perumahan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang 
layak dengan lingkungan sehat dan tersinergi dengan perkembangan 

penduduk di Daerah; 
d.  terpadunya berbagai rencana pembangunan antar kawasan perumahan 

dan kawasan permukiman maupun prasarana, sarana dan utilitas umum; 

e.  tersedianya peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk
 memperlancar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman di Daerah; dan 
f.  tersedianya informasi pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman. 

 
Bagian Keempat 
Ruang Lingkup 

 
Pasal 14 

 
(1)  Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang 

ditentukan berdasarkan aspek administratif. 

 
(2)  Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi : 

a.  Kecamatan Sinjai Barat; 
b.  Kecamatan Sinjai Borong; 
c.  Kecamatan Sinjai Selatan; 
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d.  Kecamatan Tellu Limpoe; 
e.  Kecamatan Sinjai Timur; 

f.  Kecamatan Sinjai Tengah; 
g.  Kecamatan Sinjai Utara; 

h.  Kecamatan Bulupodo; dan 
i.  Kecamatan Pulau Sembilan. 
 

(3)  Batas administrasi daerah meliputi: 
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone; 
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba; 

c. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone; dan 
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 

 
(4)  Luas wilayah Daerah 819,96 (delapan ratus sembilan belas koma sembilan 

puluh enam) kilometer persegi. 

 
(5)  Materi yang dibahas dalam RP3KP meliputi: 

a.  visi, dan misi pembangunan pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan kawasan permukiman; 

b.  tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman; 
c.  konsepsi penyiapan fasilitas & strategi pengembangan pembangunan 

dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; 

d.  rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 
permukiman; 

e.  program penanganan pembangunan dan pengembangan perumahan 
dan kawasan permukiman; 

f.  ketentuan penyelenggaraan perumahan permukiman dengan hunian 

berimbang; 
g.  kelembagaan; 
h.  peran serta masyarakat; dan 

i.  pemantauan, pengawasan, pengendalian serta pengembangan 
perumahan permukiman. 

 
(6)  Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), ayat (3), dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah 

ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 

 
BAB IV 

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
 

Bagian Kesatu 

Visi  
 

Pasal 15 
 

Visi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a adalah mewujudkan 
perumahan dan kawasan permukiman Daerah yang sejahtera, mandiri, adil, 

aman dan damai dalam rangka mengoptimalisasi potensi Daerah. 
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Bagian Kedua 
Misi  

 
Pasal 16 

 
Misi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a meliputi: 

a. perumahan dan kawasan permukiman di daerah adalah ruang 
penghidupan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal dan bermukim;  

b. terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat daerah terhadap rumah yang 

layak dalam lingkungan yang sehat dan lestari; 
c. mendorong terciptanya perumahan dan kawasan permukiman yang 

mendukung kegiatan usaha produktif masyarakat;  
d. terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi 

persyaratan fisik, kesehatan dan kesusilaan sebagai manusia yang 

berbudaya; 
e. terwujudnya kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang kondusif 

bagi berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi; dan   
f. terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang mampu 

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 
BAB V 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN 

PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN 

 
Pasal 17 

 

(1)  Untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pengembangan perumahan 
dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
ditetapkan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman. 
 

(2)  Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 
permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi 

pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi 
yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing-masing 

kawasan perkotaan; 
b. peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan 

aksesibilitas terhadap seluruh kawasan; 

c. peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong 
pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktivitas sentra 
produksi; 

d. penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai 
perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

e. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal 
guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi 
wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang 

dimiliki; 
f. pengembangan sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna 

menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro 
industri; dan 
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g. penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang 
pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan 

sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi 
dan daya dukung lingkungan hidup. 

 
Pasal 18 

 

Strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 
permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi: 
a. Strategi peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi 

pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi 
yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing-masing kawasan 

perkotaan;  
b. Strategi peningkatan sistem transportasi guna membuka dan 

meningkatkan askesibilitas terhadap seluruh kawasan; 

c. Strategi peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna 
mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktivitas sentra-

sentra produksi; 
d. Strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung 

sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

e. Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal 
guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, 
sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki; 

f. Strategi pengembangan sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal 
guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro 

industri; dan 
g. Strategi Penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang 

pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan 

sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan 
daya dukung lingkungan hidup. 
  

Pasal 19 
 

(1) Strategi peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 huruf a meliputi: 

a. memantapkan fungsi kawasan-kawasan perkotaan Pusat Kegiatan 

Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Kawasan (PPK), dan Pusat Kegiatan 
Lingkungan (PPL) sebagai pusat distribusi dan pelayanan yang 

merata; 
b. membentuk sistem distribusi dan pemasaran yang berhiraki melalui 

interkoneksi antar pusat-pusat pelayanan; 

c. meningkatkan keterhubungan antar kawasan, terutama terhadap 
kawasan terpencil, serta sentra-sentra produksi guna memacu 
pertumbuhan ekonomi wilayah; dan 

d. mendorong pertumbuhan pada kawasan-kawasan yang berpotensi 
sebagai pusat pelayanan, melalui penyediaan dan peningkatan fungsi 

pelayanan pada kawasan-kawasan perkotaan. 
 

(2) Strategi peningkatan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 huruf b meliputi: 
a. meningkatkan kualitas jaringan jalan, terutama pada jalan-jalan 

utama dan jaringan jalan yang menghubungkan ke sentra-sentra 
produksi; 
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b. meningkatkan aksesibilitas pada jalur penghubung antar kawasan 
dan kepulauan, untuk meningkatkan jalur angkutan barang dan 

penumpang; 
c. mengembangkan sarana transportasi melalui pengembangan simpul 

transportasi dan peralihan moda angkutan seperti terminal dan 
pelabuhan, untuk memudahkan sistem koleksi dan distribusi 
angkutan barang dan penumpang; dan 

d. membuka askes jalan baru/sistem jaringan primer dan sekunder 
pada kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan terpencil dan 
sentra produksi guna pemerataan pelayanan dan pembangunan. 

 
(3) Strategi peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi: 
a. meningkatkan sistem jaringan energi listrik melalui pengembangan 

dan penambahan daya dan sambungan listrik terutama pada 

kawasan perdesaan dan kawasan terpencil yang belum terjangkau 
dengan sistem interkoneksi kelistrikan PLTD baru serta PLTMH pada 

kawasan yang memungkinkan sistem aliran sungai deras; 
b. meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi, baik secara kualitas 

dan jangkauan pelayanan maupun jumlah sambungan sebagai media 

komunikasi dan informasi internal dan eksternal wilayah; 
c. melestarikan dan mengembangkan sumberdaya air baku, untuk 

menunjang pemenuhan kebutuhan air minum maupun untuk 

kebutuhan produksi sentra-sentra ekonomi masyarakat; 
d. mengembangkan sistem jaringan prasarana air baku berupa irigasi, 

waduk, embung, dan bendungan guna menunjang peningkatan 
produksi sektor pertanian dan sektor unggulan lainnya; 

e. meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air minum, 

dan pengembangan sistem pengolahan dan sistem jaringan air minum 
melalui sistem perpipaan dan non perpipaan; 

f. mengoptimalkan dan mengembangkan sistem pengolahan 

persampahan dan limbah, terutama pada kawasn permukiman 
perkotaan dan perdesaan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, 

perdagangan dan jasa, industri serta pelayanan umum dan 
pemerintahan; dan 

g. mengoptimalkan dan mengembangkan sistem jaringan drainase 

terutama pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pengendali 
banjir perkotaan. 

 
(4) Strategi penetapan dan pelestarian kawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 huruf d meliputi: 

a. menetapkan tapal batas kawasan hutan lindung, dan memberikan 
penegasan terhadap fungsi ruang pada kawasan hutan lindung; 

b. menegaskan batas dan fungsi kawasan perlindungan terhadap 

kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat; 
c. menegaskan fungsi ruang pada kawasan perlindungan setempat, 

melalui peraturan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan dan 
manfaat ruang; 

d. menetapkan kawasan lindung secara konsisten agar terjaga fungsinya 

untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan 
setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan 

fauna beserta ekosistemnya, serta melindungi kawasan rawan 
bencana; 
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e. melestarikan kawasan lindung terutama kawasan lindung yang 
mengalami penurunan kualitas lingkungan; 

f. merehabilitasi dan melestarikan kawasan-kawasan yang 
teridentifikasi sebagai lahan kritis dan kawasan lindung yang telah 

diekploitasi; 
g. mengembalikan fungsi dan meremajakan kawasan lindung yang 

selama ini dibubidayakan oleh masyarakat; 

h. mewujudkan ruang terbuka hijau pada kawasan terbangun terutama 
pada kawasan perkotaan; dan 

i.     melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan 

lindung, sehingga dapat secara bersama menjaga kelestarian fungsi 
kawasan lindung. 

 
(5) Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi: 

a. mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, 
perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata guna meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi wilayah; 
b. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sektor 

pertanian, perkebunan dan perikanan untuk memacu pertumbuhan 

dan produktivitas sektor-sektor unggulan; 
c. mengembangkan usaha industri, terutama industri pengolahan hasil-

hasil pertanian guna menunjang daerah sebagai lumbung pangan; 

d. mengembangkan obyek-obyek wisata alam, buatan, bahari, 
petualangan dan agrowisata yang dapat menarik minat wisatawan; 

e. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 
kepariwisataan, serta melakukan promosi pariwisata untuk 
meningkatkan jumlah wisatawan; 

f. mengendalikan dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan 
budidaya untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor; 

g. mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur 

kawasan perkotaan dan perdesaan; dan 
h. merencanakan dan mengembangkan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), 

sebagai pusat pertumbuhan baru yang ada disekitarnya. 
 

(6) Strategi pengembangan sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f meliputi: 
a. pengembangan ekonomi kerakyatan diarahkan pada dukungan sektor 

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, yang 
mendukung peningkatan produksi dan produktivitas  hasil-hasil 
produksi dengan memperhatikan potensi lokal; 

b. memperkuat sistem permodalan untuk membantu meningkatkan 
produktivitas usaha kecil dan nelayan, terutama pada sektor kegiatan 
perikanan dan kelautan; 

c. meningkatkan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi perkotaan 
maupun perdesaan; 

d. mengembangkan kegiatan usaha industri yang berbasis pada 
pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan dan kelautan, 
perkebunan, dan peternakan, guna meningkatkan taraf ekonomi 

masyarakat; 
e. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembinaan, 

pelatihan dan penyuluhan tentang peningkatan komoditas pertanian, 
perkebunan dan perikanan yang berkualitas; 
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f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui 
pengembangan  industri kecil/menengah dan rumah tangga yang 

dapat mengelola potensi daerah, dengan melakukan pembinaan 
komprehensif pelaku industri; dan 

g. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan, peralatan 
dan permodalan pelaku industri rumah tangga, hingga pada  
memberikan pelatihan teknis, penyediaan modal kerja, peralatan serta 

pembinaan manajemen dan pemasaran serta pengembangan 
kemitraan. 

 

(7) Strategi Penetapan dan pengelolaan kawasan strategis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 huruf g meliputi: 

a. mengembangkan kawasan yang mempunyai kegiatan sektor strategis 
yang potensial terutama dalam aspek ekonomi; 

b. mendeliniasi kawasan cagar alam dan pelestarian alam serta 

mencegah kegiatan budidaya pada daerah sekitarnya yang dapat 
mengancam kelestarian kawasan cagar alam; 

c. merangsang kawasan-kawasan yang sulit berkembang melalui 
pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan atau pembukaan 
kegiatan usaha pertanian; 

d. memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan usaha 
produksi masyarakat; 

e. meningkatkan sarana dan prasarana dasar ekonomi; 

f. memelihara dan melestarikan keberadaan cagar budaya, dan 
peninggalan sejarah; 

g. melestarikan dan merevitalisasi kawasan-kawasan tradisional dan 
nilai-nilai budaya tinggi; 

h. menanggulangi kawasan rawan bencana melalui konservasi 

lingkungan, pengembangan jalur hijau, mengurangi bahkan 
meniadakan kegiatan budidaya pada rawan bencana; 

i.     melestarikan dan meremajakan kawasan hutan melalui kegiatan 

penghijauan; dan 
j.     mempertahankan fungsi kawasan lindung mangrove. 

 
BAB VI 

TUGAS DAN WEWENANG 

 
Pasal 20 

 
(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat 
kabupaten di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan 
berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional; 

b. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman 
pada strategi nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil 

rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 
c. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan 

kawasan permukiman pada tingkat kabupaten; 

d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap 
pelaksanaan kebijakan kabupaten dalam penyediaan rumah, 

perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan 
permukiman; 
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e. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah 
lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang 

mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang 
aman bagi kesehatan; 

f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di 
bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten;  

g. melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten; 
h. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan 

strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada 

tingkat kabupaten; 
i. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman; 

j. melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan 
berpedoman pada kebijakan nasional; 

k. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
perumahan dan kawasan permukiman; 

l. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional  di bidang 
perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten; 

m. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk 

mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;  
n. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi 

masyarakat, terutama bagi MBR; 

o. menetapkan lokasi kasiba dan lisiba; dan 
p. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan 

pembangunan rumah swadaya. 
 
(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman mempunyai wewenang: 
a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan 

permukiman pada tingkat kabupaten; 

b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan 
bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten 

bersama DPRD; 
c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan 

kawasan permukiman pada tingkat kabupaten; 

d. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-
undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan 

dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten; 
e. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan 

perumahan dan permukiman bagi MBR; 

f. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi 
MBR pada tingkat kabupaten; 

g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten antara pemerintah 

kabupaten/kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman; 

h. menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten; dan 

i. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh pada tingkat kabupaten. 
 

(3) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, 
sarana, dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang kepada 
Pemerintah Daerah. 
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(4) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (3)  harus  sesuai dengan  rencana  induk  atau  rencana  tapak  

yang  telah disahkan oleh Pemerintah Daerah. 
 

(5) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi: 
a. mengatur perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas; 

b. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas; 
c. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana, dan 

utilitas; dan  

d. mengawasi prasarana, sarana, dan utilitas. 
 

(6) Kewenangan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan oleh 
Bupati. 
 

(7) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) dapat melimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

BAB VII 

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 21 

 

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 
permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf c meliputi: 
a. rencana daya tampung penduduk; 

b. rencana daya tampung lahan; 
c. rencana kawasan terpilih; dan 

d. rencana kawasan prioritas. 
 

Bagian Kedua 

Rencana Daya Tampung Penduduk 
 

Pasal 22 
 

Daya tampung penduduk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

huruf a meliputi: 
a. Kecamatan Bulupodo dengan jumlah penduduk 17.992 (tujuh belas ribu 

Sembilan ratus Sembilan puluh dua) jiwa; 

b. Kecamatan Pulau Sembilan dengan jumlah penduduk 9.723 (Sembilan 
ribu tujuh ratus dua puluh tiga) jiwa; 

c. Kecamatan Sinjai Barat dengan jumlah penduduk 23.885 (dua puluh tiga 
ribu delapan ratus delapan puluh lima) jiwa; 

d. Kecamatan Sinjai Borong dengan jumlah penduduk 23.771 (dua puluh tiga 

ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) jiwa; 
e. Kecamatan Sinjai Selatan dengan jumlah penduduk 41.992 (empat puluh 

satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua) jiwa; 
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f. Kecamatan Sinjai Tengan dengan jumlah penduduk 17.852 (tujuh belas 
ribu delapan ratus lima puluh dua) jiwa; 

g. Kecamatan Sinjai Timur dengan Jumlah Penduduk 23.677 (dua puluh tiga 
ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) jiwa 

h. Kecamatan Sinjai Utara dengan jumlah penduduk 86.188 (delapan puluh 
enam ribu seratus delapan puluh delapan) jiwa; dan 

i. Kecamatan Tellu Limpoe dengan jumlah penduduk 28.303 (dua puluh 

delapan ribu tiga ratus tiga) jiwa. 
 

Bagian Ketiga 

Rencana Daya Tampung Lahan 
Jumlah Rumah Ideal 

 
Pasal 23 

 

(1) Recana daya tampung lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf b meliputi jumlah rumah ideal yang berada di: 

a. Kecamatan Bulupodo; 
b. Kecamatan Pulau Sembilan; 
c. Kecamatan Sinjai Barat; 

d. Kecamatan Sinjai Borong; 
e. Kecamatan Sinjai Selatan; 
f. Kecamatan Sinjai Tengah; 

g. Kecamatan Sinjai Timur; 
h. Kecamatan Sinjai Utara; dan 

i. Kecamatan Tellu Limpoe. 
 

(2) Rencana daya tampung lahan di Kecamatan Bulupodo sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 3.403 (tiga ribu empat ratus tiga) 
unit yang berada pada: 
a. Desa Tompobulu sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit; 

b. Desa Bulutellue sebanyak 724 (tujuh ratus dua puluh empat) unit; 
c. Desa Duampanuae sebanyak 746 (tujuh ratus empat puluh enam) 

unit; 
d. Desa Lammati Riattang sebanyak 485 (emapt ratus delapan puluh 

lima) unit; 

e. Desa Lammati Riaja sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) unit; 
f. Desa Lammati Riawang sebanyak 514 (lima ratus empat belas) unit; 

dan 
g. Desa Lappacinrana sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) unit. 
 

(3) Rencana daya tampung lahan di Kecamatan Pulau Sembilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 2.016 (dua ribu enam belas) unit 
yang berada pada:  

a. Desa Pulau Buhung Pitue sebanyak 567 (lima ratus enam puluh 
tujuh) unit; 

b. Desa Pulau Harapan sebanyak 868 (delapan ratus enam puluh 
delapan) unit; 

c. Desa Pulau Padaelo sebanyak 300 (tiga ratus) unit; dan 

d. Desa Pulau Persatuan sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) 
unit. 
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(4) Rencana daya tampung lahan di Kecamatan Sinjai Barat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 5.779 (lima ribu tujuh ratus tujuh 

puluh sembilan) unit yang berada pada: 
a. Kelurahan Balakia sebanyak 301 (tiga ratus satu) unit; 

b. Kelurahan Tassililu sebanyak 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) 
unit; 

c. Desa Gunung Perak sebanyak 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) 

unit; 
d. Desa Arabika sebanyak 621 (enam ratus dua puluh satu) unit; 
e. Desa Barania sebanyak 479 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) unit; 

f. Desa Bonto Lempangan sebanyak 703 (tujuh ratus tiga unit; 
g. Desa Bonto Salama sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) 

unit; 
h. Desa Turungeng Baji sebanyak 414 (empat ratus empat belas) unit; 

dan 

i.     Desa Terasa sebanyak 667 (enam ratus enam puluh tujuh) unit. 
 

(5) Rencana daya tampung lahan di Kecamatan Sinjai Borong sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah 4.469 (empat ribu empat ratus 
enam puluh sembilan) unit yang berada pada: 

a. Kelurahan Pasir Putih sebanyak 652 (enam ratus lima puluh dua) 
unit; 

b. Desa Batu Belerang sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) unit; 

c. Desa Kassibuleng sebanyaka 529 (lima ratus dua puluh Sembilan) 
unit; 

d. Desa Bonto Sinala sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) unit; 
e. Desa Biji Nangka sebanyak 569 (lima ratus enam puluh Sembilan) 

unit; 

f. Desa Barambang sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) unit; 
g. Desa Bonto Katute sebanyak 706 (tujuh ratus enam) unit; dan 
h. Desa Bonto Tengnga sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) unit. 

 
(6) Rencana daya tampung lahan di Kecamatan Sinjai Selatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah 9.383 (Sembilan ribu tiga ratus 
delapan puluh tiga) unit yang berada pada: 
a. Kelurahan Sangiasseri sebanyak 1.568 seribu lima ratus enam puluh 

delapan) unit; 
b. Desa Palangka sebanyak 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) 

unit; 
c. Desa Puncak sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) unit; 
d. Desa Polewali sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) unit; 

e. Desa Songing sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) unit; 
f. Desa Aska sebanyak 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) unit; 
g. Desa Palae sebanyak 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) unit; 

h. Desa Talle sebanyak 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) unit; 
i.  Desa Bulukamase 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) unit; 

j.  Desa Alenangka sebanyak 966 (Sembilan ratus enam puluh enam) 
unit; dan 

k. Desa Gareccing sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) unit; 

 
(7) Rencana daya tampung lahan di Kecamatan Sinjai Tengah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah 6.537 (enam ribu lima ratus tiga 
puluh tujuh) unit yang berada pada: 
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a. Kelurahan Samaenre sebanyak 579 (lima ratus tujuh puluh Sembilan) 
unit; 

b. Desa Kompang sebanyak 518 (lima ratus delapan belas) unit; 
c. Desa Saotanre sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) unit; 

d. Desa Baru sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) unit; 
e. Desa Saotengnga sebanyak 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) unit; 
f. Desa Pattongko sebanyak 919 (sembilan ratus sembilan belas) unit; 

g. Desa Bonto sebanyak 412 (empat ratus dua belas) unit; 
h. Desa Saohiring sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga) unit; 
i. Desa Kanrung sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) unit; 

j. Desa Matunreng Tellue sebanyak 656 (enam ratus lima puluh enam) 
unit; dan  

k. Desa Gantarang sebanyak 394 (tiga ratus Sembilan puluh empat) 
unit. 

 

(8) Rencana daya tampung lahan di Kecamatan Sinjai Timur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah 7.054 (tujuh ribu lima puluh 

empat) unit yang berada pada: 
a. Kelurahan Samataring sebanyak 969 (Sembilan ratus enam puluh 

Sembilan) unit; 

b. Desa Biroro sebanyak 526 (lima ratus dua puluh enam) unit; 
c. Desa Lasiai sebanyak 502 (lima ratus dua) unit; 
d. Desa Sanjai sebanyak 724 (tujuh ratus dua puluh empat) unit; 

e. Desa Pasimarannu sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) unit; 
f. Desa Pattalassang sebanyak 501 (lima ratus satu) unit; 

g. Desa Panaikang sebanyak 436 (empat ratus tiga puluh enam) unit; 
h. Desa Kaloling sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) unit; 
i. Desa Saukang sebanyak 565 (lima ratus enam puluh lima) unit; 

j. Desa Kampala sebanyak 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) unit; 
k. Desa Tongke-tongke sebanyak 960 (Sembilan ratus enam puluh) unit; 
l. Desa Salohe sebanyak 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) unit; dan 

m. Desa Bongki lengkese sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) 
unit. 

 
(9) Rencana daya tampung lahan di Kecamatan Sinjai Utara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah 10.606 (sepuluh ribu enam ratus 

enam) unit yang berada pada: 
a. Kelurahan Alehanuae sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) 

unit; 
b. Kelurahan Biringere sebanyak 2.310 (dua ribu tiga ratus sepuluh) 

unit; 

c. Kelurahan Lamatti Rilau sebanyak 572 (lima ratus tujuh puluh dua) 
unit; 

d. Kelurahan Bongki sebanyak 2.267 (dua ribu dua ratus enam puluh 

tujuh) unit; 
e. Kelurahan Balangnipa sebanyak 2.770 (dua ribu tujuh ratus tujuh 

puluh) unit; dan 
f. Kelurahan Lappa sebanyak 2.688 (dua ribu enam ratus delapan puluh 

delapan) unit. 

 
(10) Rencana daya tampung lahan di Kecamatan Tellulimpoe sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah 7.861 (tujuh ribu delapan ratus 
enam puluh satu) unit yang berada pada: 
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a. Desa Kalobba sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) unit; 
b. Desa Mannanti sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) unit; 

c. Desa Tellulimpoe sebanyak 831 (delapan ratus tiga puluh satu) unit; 
d. Desa Era Baru sebanyak 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) unit; 

e. Desa Pattongko sebanyak 619 (enam ratus Sembilan belas) unit; 
f. Desa Bua sebanyak 726 (tujuh ratus dua puluh enam) unit; 
g. Desa Sukamaju sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) unit; 

h. Desa Lembang Lohe Sebanyak 526 (lima ratus dua puluh enam) unit; 
i. Desa Saotengah sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh) unit; 
j. Desa Massaile sebanyak 624 (enam ratus du apuluh empat) unit; dan 

k. Desa Samaturue sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua) unit.  
 

(11) Rencana Daya tampung lahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Keempat 

Rencana Kawasan Terpilih 
 

Pasal 24 

 
(1)  Rencana kawasan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c 

terdapat pada: 

a.  Kecamatan Bulupoddo dengan luas kurang lebih 3.274,17 (tiga ribu 
dua ratus tujuh puluh empat koma tujuh belas) hektar; 

b.  Kecamatan Pulau Sembilan dengan luas kurang lebih 35,85 (tiga 
puluh lima koma delapan puluh lima) hektar; 

c.  Kecamatan Sinjai Selatan dengan luas kurang lebih 4.260,04 (empat 

ribu dua ratus enam puluh koma nol empat) hektar; 
d.  Kecamatan Sinjai Tegah dengan luas kuang lebih 1.569,06 (seribu 

lima ratus enam puluh sembilan koma nol enam) hektar; 

e.  Kecamatan Sinjai Timur dengan luas kurang lebih 7.651,89 (tujuh 
ribu enam ratus lima puluh satu koma delapan puluh Sembilan) 

hektar; 
f.  Kecamatan Sinjai Utara dengan luas kurang lebih 2.975,40 (dua ribu 

Sembilan ratus tujuh puluh lima koma empat puluh) hektar; dan 

g.  Kecamatan Tellulimpoe dengan luas kurang lebih 7.504,35 (tujuh ribu 
lima ratus empat koma tiga puluh lima) hektar. 

 
(2)  Rencana kawasan terpilih di wilayah Kecamatan Bulupoddo sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di: 

a.  Desa Bulutellue dengan luas kurang lebih 61,60 (enam puluh satu 
koma enam puluh) hektar; 

b.  Desa Duampanuae dengan luas kurang lebih 593,97 (lima ratus 

sembilan puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) hektar; 
c.  Desa Lamatti Riaja dengan luas kurang lebih 706,63 (tujuh ratus 

enam koma enam puluh tiga) hektar; 
d.  Desa Lamatti Riattang dengan luas kurang lebih 553,51 (lima ratus 

lima puluh tiga koma lima puluh satu) hektar; 

e.  Desa Lamatti Riawang dengan luas kurang lebih 761,32 (tujuh ratus 
enam puluh satu koma tiga puluh dua)  hektar; 
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f.  Desa Lappacinrana dengan luas kurang lebih 563,71 (lima ratus enam 
puluh tiga koma tujuh puluh satu) hektar; dan 

g.  Desa Tompobulu dengan luas kurang lebih 33,43 (tiga puluh tiga 
koma empat puluh tiga) hektar;  

 
(3)  Rencana kawasan terpilih di wilayah Kecamatan Pulau Sembilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di: 

a. Desa Pulau Buhung Loa dengan luas kurang lebih 10,58 (sepuluh 
koma lima puluh delapan) hektar; 

b. Desa Pulau harapan dengan luas kurang lebih 12,03 (dua belas koma 

nol tiga) hektar; 
c. Desa Pulau Padaelo dengan luas kurang lebih 7,78 (tujuh koma tujuh 

puluh delapan) hektar; dan  
d. Desa Pulau Persatuan dengan luas kurang lebih 5,46 (lima koma 

empat puluh enam) hektar. 

 
(4)  Rencana kawasan terpilih di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di: 
a. Desa Alenangka dengan luas kurang lebih 472,23 (empat ratus tujuh 

puluh dua koma dua puluh tiga) hektar; 

b. Desa Aska dengan luas kurang lebih 1.378,16 (seribu tiga ratus tujuh 
puluh delapan koma enam belas) hektar; 

c. Desa Bulukamase dengan luas kurang lebih 980,47 (sembilan ratus 

delapan puluh koma empat puluh tujuh) hektar; 
d. Desa Gareccing dengan luas kurang lebih 125,89 (seratus dua puluh 

lima koma delapan puluh Sembilan) hektar; 
e. Desa Palae dengan luas kurang lebih 789,99 (tuju ratus delapan 

puluh Sembilan koma Sembilan puluh Sembilan) hektar; dan 

f. Desa Talle dengan luas kurang lebih 513,30  (lima ratus tiga belas 
koma tiga puluh) hektar. 

 

(5)  Rencana kawasan terpilih di wilayah Kecamatan Sinjai Tengan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di: 

a. Desa Kanrung dengan luas kurang lebih 171,55 (seratus tujuh puluh 
satu koma lima puluh lima) hektar; 

b. Desa mattunrung Tellua dengan luas kurang lebih 940,85 (sembilan 

ratus empat puluh koma delapan puluh lima) hektar; 
c. Desa Saohiring dengan luas kurang lebih 0,63 (nol koma enam puluh 

tiga) hektar; dan 
d. Desa Samaenre dengan luas kurang lebih 456,03 (empat ratus lima 

puluh enam koma nol tiga) hektar. 

 
(6)  Rencana kawasan terpilih di wilayah Kecamatan Sinjai Timur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di: 

a. Desa Biroro dengan luas kurang lebih 930,29 (sembilan ratus tiga 
puluh koma dua puluh sembilan) hektar; 

b. Desa Bongki Lengkese dengan luas kurang lebih 195,73 (seratus 
Sembilan puluh lima koma tujuh puluh tiga) hektar; 

c. Desa Kampala dengan luas kurang lebih 833,17 (delapan ratus tiga 

puluh tiga koma tujuh belas) hektar; 
d. Desa Lasiai dengan luas kurang lebih 726,55 (tujuh ratus dua puluh 

enam koma lima puluh lima) hektar; 
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e. Desa Panaikang dengan luas kurang lebih 518,81 (lima ratus delapan 
belas koma delapan puluh satu) hektar; 

f. Desa Passimarannu dengan luas kurang lebih 296,14 (dua ratus 
sembian puluh enam koma empat belas) hektar; 

g. Desa Pattalassang dengan luas kurang lebih 740,47 (tujuh ratus 
empat puluh koma emapt puluh tujuh) hektar; 

h. Desa Salohe dengan luas kurang lebih 391,30 (tiga ratus Sembilan 

puluh satu koma tiga puluh) hektar; 
i. Desa Saloling dengan luas kurang lebih 572,57 (lima ratus tujuh 

puluh dua koma lima puluh tujuh) hektar; 

j. Desa Sanjai dengan luas kurang lebih 764,66 (tujuh ratus enam 
puluh empat koma enam puluh empat koma enam puluh enam) 

hektar; 
k. Desa Saukang dengan luas kurang lebih 495,64 (emapt ratus 

Sembilan puluh lima koma enam puluh empat) hektar; 

l. Desa Tongke Tongke dengan luas kurang lebih 545,39 (lima ratus 
empat puluh lima koma tiga puluh Sembilan) hektar; dan 

m. Kelurahan Samataring dengan luas kurang lebih 641,18 (enam ratus 
empat puluh satu koma delapan belas) hektar. 

 

(7)  Rencana kawasan terpilih di wilayah Kecamatan Sinjai Utara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di: 
a. Kelurahan Allehanuae dengan luas kuran lebih 534,40 (lima ratus tiga 

puluh empat koma empat puluh) hektar; 
b. Desa Balangnipa dengan luas kurang lebih 170,90 (seratus tujuh 

puluh koma Sembilan puluh) hektar; 
c. Kelurahan Biringere dengan luas kurang lebih 488,10 (empat ratus 

delapan puluh delapan koma sepuluh) hektar; 

d. Kelurahan Bongki dengan luas kurang lebih 440,84 (empat ratus 
empat puluh koma delapan puuh empat) hektar; 

e. Kelurahan Lamattirilau dengan luas kurang lebih 703,29 (tujuh ratus 

tiga koma dua puluh Sembilan) hektar; dan 
f. Desa Lappa dengan luas kurang lebih 637,88 (enam ratus tiga puluh 

tujuh koma delapan puluh delapan) hektar.  
 

(8)  Rencana kawasan terpilih di wilayah Kecamatan Tellulimpoe sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di: 
a. Desa Bua dengan luas kurang lebih 1.076,79 (seribu tujuh puluh 

enam koma tujuh puluh Sembilan) hektar; 
b. Desa Era Baru dengan luas kurang lebih 1.275,59 (seribu dua ratus 

tujuh puluh lima koma lima puluh Sembilan) hektar; 

c. Desa Lembang Lohe dengan luas kurang lebih 616,22 (enam ratus 
enam belas koma dua puluh dua) hektar; 

d. Desa Mannanti dengan luas kurang lebih 479,11 (empat ratus tujuh 

puluh Sembilan koma sebelas) hektar; 
e. Desa Massaile dengan luas kurang lebih 1.045,90 (seribu emat puluh 

lima koma Sembilan puluh) hektar; 
f. Desa Pattongko dengan luas kurang lebih 1.058,71 9seribu lima 

puluh delapan koma tujuh puluh satu) hektar; 

g. Desa Samaturue dengan luas kurang lebih 200,19 (dua ratus koma 
Sembilan belas) hektar; 

h. Desa Saotengah dengan luas kurang lebih 13.30 (tiga belas koma tiga 
puluh) hektar; 
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i. Desa Suka Maju dengan luas kurang lebih 1.493,87 (seribu empat 
ratus Sembilan puluh tiga koma delapan puluh tujuh) hektar; dan 

j. Desa Tellulimpoe dengan luas kurang lebih 244,66 (dua ratus empat 
puluh empat koma enam puluh enam) hektar. 

 
(9)  Rencana kawasan terpilih di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. 

 
(10)  Peta rencana kawasan terpilih di daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Kelima  

Kawasan Prioritas 
 

Pasal 25 

 
(1)  Rencana kawasan prioritas sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 21 

huruf d dengan terdapat pada: 
a.  Kecamatan Bulupoddo dengan luas kurang lebih 3.274,17 (tiga ribu 

dua ratus tujuh puluh empat koma tujuh belas) hektar; 

b.  Kecamatan Pulau Sembilan dengan luas kurang lebih 35,85 (tiga 
puluh lima koma delapan puluh lima) hektar; 

c.  Kecamatan Sinjai Selatan dengan luas kurang lebih 4.260,04 (empat 

ribu dua ratus enam puluh koma nol empat) hektar 
d.  Kecamatan Sinjai Tengah dengan luas kurang lebih 1.569,06 (seribu 

lima ratus enam puluh Sembilan koma nol enam) hektar; 
e.  Kecamatan Sinjai Timur dengan luas kurang lebih 7.651,89 (tujuh 

ribu enam ratus lima puluh satu koma delapan puluh sembilan) 

hektar; 
f.  Kecamatan Sinjai Utara dengan luas kurang lebih 2.975,40 (dua ribu 

Sembilan ratus tujuh puluh lima koma empat puluh) hektar; dan 

g.  Kecamatan Tellulimpoe dengan luas kurang lebih 7.504,35 (tujuh ribu 
lima ratus empat koma tiga puluh lima) hektar. 

 
(2)  Rencana kawasan prioritas di wilayah Kecamatan Bulupoddo 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan terdapat di: 

a.  Desa Bulutellue dengan luas kurang lebih 61,60 (enam puluh satu 
koma enam puluh) hektar; 

b.  Desa Duampanuae dengan luas kurang lebih 593,97 (lima ratus 
sembilan puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) hektar; 

c.  Desa Lamatti Riaja dengan luas kurang lebih 706,63 (tujuh ratus 

enam koma enam puluh tiga) hektar; 
d.  Desa Lamatti Riattang dengan luas kurang lebih 553,51 (lima ratus 

lima puluh tiga koma lima puluh satu) hektar; 

e.  Desa Lamatti Riawang dengan luas kurang lebih 761,32 (tujuh ratus 
enam puluh satu koma tiga puluh dua)  hektar; 

f.  Desa Lappacinrana dengan luas kurang lebih 563,71 (lima ratus enam 
puluh tiga koma tujuh puluh satu) hektar; dan 

g.  Desa Tompobulu dengan luas kurang lebih 33,43 (tiga puluh tiga 

koma empat puluh tiga) hektar.  
 

(3)  Rencana kawasan prioritas di wilayah Kecamatan Pulau Sembilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di: 
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a. Desa Pulau Buhung Loa dengan luas kurang lebih 10,58 (sepuluh 
koma lima puluh delapan) hektar; 

b. Desa Pulau harapan dengan luas kurang lebih 12,03 (dua belas koma 
nol tiga) hektar; 

c. Desa Pulau Padaelo dengan luas kurang lebih 7,78 (tujuh koma tujuh 
puluh delapan) hektar; dan  

d. Desa Pulau Persatuan dengan luas kurang lebih 5,46 (lima koma 

empat puluh enam) hektar. 
 

(4)  Rencana kawasan prioritas di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di: 
a. Desa Alenangka dengan luas kurang lebih 472,23 (empat ratus tujuh 

puluh dua koma dua puluh tiga) hektar; 
b. Desa Aska dengan luas kurang lebih 1.378,16 (seribu tiga ratus tujuh 

puluh delapan koma enam belas) hektar; 

c. Desa Bulukamase dengan luas kurang lebih 980,47 (sembilan ratus 
delapan puluh koma empat puluh tujuh) hektar; 

d. Desa Gareccing dengan luas kurang lebih 125,89 (seratus dua puluh 
lima koma delapan puluh Sembilan) hektar; 

e. Desa Palae dengan luas kurang lebih 789,99 (tuju ratus delapan 

puluh Sembilan koma Sembilan puluh Sembilan) hektar; dan 
f. Desa Talle dengan luas kurang lebih 513,30  (lima ratus tiga belas 

koma tiga puluh) hektar. 

 
(5)  Rencana kawasan prioritas di wilayah Kecamatan Sinjai Tengan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di: 
a. Desa Kanrung dengan luas kurang lebih 171,55 (seratus tujuh puluh 

satu koma lima puluh lima) hektar; 

b. Desa mattunrung Tellua dengan luas kurang lebih 940,85 (sembilan 
ratus empat puluh koma delapan puluh lima) hektar; 

c. Desa Saohiring dengan luas kurang lebih 0,63 (nol koma enam puluh 

tiga) hektar; dan 
d. Desa Samaenre dengan luas kurang lebih 456,03 (empat ratus lima 

puluh enam koma nol tiga) hektar. 
 
(6)  Rencana kawasan prioritas di wilayah Kecamatan Sinjai Timur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di: 
a. Desa Biroro dengan luas kurang lebih 930,29 (sembilan ratus tiga 

puluh koma dua puluh sembilan) hektar; 
b. Desa Bongki Lengkese dengan luas kurang lebih 195,73 (seratus 

Sembilan puluh lima koma tujuh puluh tiga) hektar; 

c. Desa Kampala dengan luas kurang lebih 833,17 (delapan ratus tiga 
puluh tiga koma tujuh belas) hektar; 

d. Desa Lasiai dengan luas kurang lebih 726,55 (tujuh ratus dua puluh 

enam koma lima puluh lima) hektar; 
e. Desa Panaikang dengan luas kurang lebih 518,81 (lima ratus delapan 

belas koma delapan puluh satu) hektar; 
f. Desa Passimarannu dengan luas kurang lebih 296,14 (dua ratus 

sembian puluh enam koma empat belas) hektar; 

g. Desa Pattalassang dengan luas kurang lebih 740,47 (tujuh ratus 
empat puluh koma emapt puluh tujuh) hektar; 

h. Desa Salohe dengan luas kurang lebih 391,30 (tiga ratus Sembilan 
puluh satu koma tiga puluh) hektar; 
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i. Desa Saloling dengan luas kurang lebih 572,57 (lima ratus tujuh 
puluh dua koma lima puluh tujuh) hektar; 

j. Desa Sanjai dengan luas kurang lebih 764,66 (tujuh ratus enam 
puluh empat koma enam puluh empat koma enam puluh enam) 

hektar; 
k. Desa Saukang dengan luas kurang lebih 495,64 (emapt ratus 

Sembilan puluh lima koma enam puluh empat) hektar; 

l. Desa Tongke Tongke dengan luas kurang lebih 545,39 (lima ratus 
empat puluh lima koma tiga puluh Sembilan) hektar; dan 

m. Kelurahan Samataring dengan luas kurang lebih 641,18 (enam ratus 

empat puluh satu koma delapan belas) hektar. 
 

(7)  Rencana kawasan prioritas di wilayah Kecamatan Sinjai Utara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di: 
a. Kelurahan Allehanuae dengan luas kuran lebih 534,40 (lima ratus tiga 

puluh empat koma empat puluh) hektar; 
b. Desa Balangnipa dengan luas kurang lebih 170,90 (seratus tujuh 

puluh koma Sembilan puluh) hektar; 
c. Kelurahan Biringere dengan luas kurang lebih 488,10 (empat ratus 

delapan puluh delapan koma sepuluh) hektar; 

d. Kelurahan Bongki dengan luas kurang lebih 440,84 (empat ratus 
empat puluh koma delapan puuh empat) hektar; 

e. Kelurahan Lamattirilau dengan luas kurang lebih 703,29 (tujuh ratus 

tiga koma dua puluh Sembilan) hektar; dan 
f. Desa Lappa dengan luas kurang lebih 637,88 (enam ratus tiga puluh 

tujuh koma delapan puluh delapan) hektar.  
 

(8)  Rencana kawasan prioritas di wilayah Kecamatan Tellulimpoe 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di: 
a. Desa Bua dengan luas kurang lebih 1.076,79 (seribu tujuh puluh 

enam koma tujuh puluh Sembilan) hektar; 

b. Desa Era Baru dengan luas kurang lebih 1.275,59 (seribu dua ratus 
tujuh puluh lima koma lima puluh Sembilan) hektar; 

c. Desa Lembang Lohe dengan luas kurang lebih 616,22 (enam ratus 
enam belas koma dua puluh dua) hektar; 

d. Desa Mannanti dengan luas kurang lebih 479,11 (empat ratus tujuh 

puluh Sembilan koma sebelas) hektar; 
e. Desa Massaile dengan luas kurang lebih 1.045,90 (seribu emat puluh 

lima koma Sembilan puluh) hektar; 
f. Desa Pattongko dengan luas kurang lebih 1.058,71 9seribu lima 

puluh delapan koma tujuh puluh satu) hektar; 

g. Desa Samaturue dengan luas kurang lebih 200,19 (dua ratus koma 
Sembilan belas) hektar; 

h. Desa Saotengah dengan luas kurang lebih 13.30 (tiga belas koma tiga 

puluh) hektar; 
i. Desa Suka Maju dengan luas kurang lebih 1.493,87 (seribu empat 

ratus Sembilan puluh tiga koma delapan puluh tujuh) hektar; dan 
j. Desa Tellulimpoe dengan luas kurang lebih 244,66 (dua ratus empat 

puluh empat koma enam puluh enam) hektar. 

 
(9)  Rencana kawasan prioritas di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. 
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(10)  Peta rencana kawasan prioritas di daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini. 

 
 

 
BAB VIII 

PROGRAM PENANGANAN PEMBANGUNAN DAN 

PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN 

 

Bagian Kesatu 
Indikasi Program 

 
Pasal 26 

 

(1)  Program penanganan pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) 

huruf e adalah indikasi program. 
 

(2)  Indikasi program penanganan pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. 

 

 
 

 
BAB IX 

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN HUNIAN BERIMBANG 
 

Bagian Kesatu 

Tujuan 
 

Pasal 27 
 

Penyelenggaraaan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian 

berimbang bertujuan untuk: 
a. menjamin tersedianya rumah mewah, rumah menengah dan rumah 

sederhana bagi masyarakat yang dibangun dalam satu hamparan atau 
tidak dalam satu hamparan untuk rumah sederhana; 

b. mewujudkan kerukunan antar berbagai golongan masyarakat dari berbagai 

profesi, tingkat ekonomi dan status sosial dalam perumahan, permukiman, 
lingkungan hunian dan kawasan permukiman; 

c. mewujudkan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana dan 

utilitas umum serta pembiayaan pembangunan perumahan; 
d. menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosial dan ekonomi; 

dan 
e. mendayagunakan penggunaan lahan yang diperuntukan bagi perumahan 

dan kawasan permukiman. 
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Bagian Kedua 
Lokasi dan Komposisi 

 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 28 

 
Setiap orang yang membangun perumahan dan kawasan permukiman wajib 
dengan hunian berimbang, kecuali diperuntukkan bagi rumah sederhana 

dan/atau rumah susun umum. 
 

Pasal 29 
 

(1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian 

berimbang harus memenuhi persyaratan lokasi dan komposisi. 
 

(2) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian 
berimbang dilaksanakan di perumahan, permukiman, lingkungan hunian 
dan kawasan permukiman. 

 
(3) Perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan skala sebagai berikut: 

a. perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 50 (lima 
puluh) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah; 

b. permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 
(seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah; 

c. lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang- kurangnya 3.000 

(tiga rumah) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; dan 
d. kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 

(sepuluh ribu) rumah. 

 
Paragraf 2 

Lokasi 
 

Pasal 30 

 
(1) Persyaratan lokasi hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dalam satu kota pada: 
a. satu hamparan; dan 
b. tidak dalam satu hamparan. 

 
(2) Lokasi hunian berimbang dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan pada permukiman, lingkungan 

hunian dan kawasan permukiman. 
 

(3) Lokasi hunian berimbang dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a sekurang- kurangnya menampung 1.000 (seribu) 
rumah. 

 
(4) Lokasi hunian berimbang tidak dalam satu hamparan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan pada perumahan 
yang sekurang-kurangnya menampung 50 (lima puluh) rumah. 
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(5) Dalam hal tidak dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b, maka pembangunan rumah sederhana oleh setiap orang 

harus memenuhi persyaratan: 
a. dibangun dalam satu wilayah kota; dan 

b. penyediaan akses ke pusat pelayanan dan tempat kerja. 
 

Paragraf 3 

Komposisi 
 

Pasal 31 

 
Komposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berdasarkan: 

a. jumlah rumah; dan 
b. luasan lahan. 

 

Pasal 32 
 

(1) Komposisi jumlah rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a 
merupakan perbandingan jumlah rumah sederhana, jumlah rumah 
menengah dan jumlah rumah mewah. 

 
(2) Perbandingan jumlah rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sekurang-kurangnya 3:2:1 (tiga berbanding dua berbanding satu) yaitu 3 

(tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah 
dan 1 (satu) rumah mewah. 

 
(3) Dalam hal tidak dapat dibangun rumah sederhana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret 

dapat dibangun dalam bentuk rumah susun umum. 
 

Pasal 33 

 
(1) Komposisi luasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b 

merupakan perbandingan luas lahan untuk rumah sederhana terhadap 
luas lahan keseluruhan. 
 

(2) Luasan lahan rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus) dari luas lahan 

keseluruhan dengan jumlah rumah sederhana sekurang-kurangnya sama 
dengan jumlah rumah mewah ditambah jumlah rumah menengah. 

 

Pasal 34 
 

(1) Hunian berimbang rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

merupakan perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara 
berimbang antara rumah susun komersial dan rumah susun umum. 

 
(2) Hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk 

rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) 

dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun. 
 

(3) Rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibangun pada bangunan terpisah dari bangunan rumah susun 
komersial. 
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(4) Rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibangun dalam satu hamparan dengan rumah susun komersial. 

 
(5) Dalam hal tidak dalam satu hamparan, maka pembangunan rumah 

susun umum dilaksanakan oleh setiap orang harus memenuhi 
persyaratan: 
a. dibangun dalam satu wilayah kota; dan 

b. penyediaan akses ke pusat pelayanan dan tempat kerja. 
 

Bagian Ketiga 

Perencanaan, Pembangunan dan Pengendalian 
 

Paragraf 1 
Perencanaan 

 

Pasal 35 
 

(1) Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian 
berimbang dilakukan oleh setiap orang. 
 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
lokasi baru dan/ atau pada lokasi pengembangan yang sebagian sudah 
terbangun. 

 
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disusun dalam 

satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan. 
 

(4) Perencanaan tidak dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (3) wajib diajukan oleh setiap orang yang sama. 
 
 

(5) Perencanaan lokasi baru dan/atau pada lokasi pengembangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen 

perencanaan yang menjamin terlaksananya hunian berimbang. 
 

(6) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-

kurangnya meliputi: 
a. rencana tapak; 

b. desain rumah; 
c. spesifikasi teknis rumah; 
d. rencana kerja perwujudan hunian berimbang; dan 

e. rencana kerjasama. 
 

(7) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib 

mendapat pengesahan dari Bupati. 
 

Paragraf 2 
Pembangunan 

 

Pasal 36 
 

(1) Setiap orang yang membangun perumahan dan kawasan permukiman 
wajib mewujudkan hunian berimbang sesuai dengan perencanaan. 
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(2) Pembangunan permukiman, lingkungan hunian dan kawasan 
permukiman dengan hunian berimbang hanya dilakukan oleh badan 

hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman. 
 

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa badan 
hukum yang berdiri sendiri atau kumpulan badan hukum dalam bentuk 
kerjasama. 

 
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk: 

a. konsorsium; 

b. kerjasama operasional; dan 
c. bentuk kerjasama lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 
 

(5) Pembangunan rumah sederhana atau rumah susun umum dalam rangka 

perwujudan hunian berimbang dilaksanakan secara proporsional sesuai 
rencana dan jadwal penyelesaian pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman yang tertuang dalam rencana kerja perwujudan hunian 
berimbang. 

 

Paragraf 3 
Pengendalian 

 

Pasal 37 
 

(1) Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian 
berimbang dilakukan pada: 
a. tahap perencanaan; 

b. tahap pembangunan; dan 
c. tahap pengembangan. 
 

(2) Pengendalian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a sesuai dengan dokumen perencanaan. 

(3) Pengendalian pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 
a. perizinan; 

b. penertiban; dan 
c. penataan. 

 
(4) Pengendalian pada tahap pengembangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c ditujukan bagi setiap orang yang mengajukan izin 

pengembangan atau perluasan perumahan dan kawasan permukiman. 
 

Pasal 38 

 
Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian 

berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh satuan 
kerja perangkat daerah yang menangani urusan wajib bidang perumahan. 
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Pasal 39 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang akan diatur dalam 

Peraturan Bupati. 
 

BAB X 

KELEMBAGAAN 
 

Pasal 40 

 
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen 

RP3KP. 
 

(2) Untuk mendukung penyelenggaraan RP3KP, Bupati sesuai 

kewenangannya menunjuk dan/atau membentuk kelembagaan sesuai 
tahapan RP3KP, meliputi: 

a. kelembagaan tahap penyusunan RP3KP; dan 
b. kelembagaan tahap pemanfaatan RP3KP. 

 

Bagian Kesatu 
Kelembagaan Tahap Penyusunan  

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan  

dan Kawasan Permukiman 
 

Pasal 41 
 

(1) Penyusunan RP3KP difasilitasi melalui Kelompok Kerja Perumahan dan 

Kawasan Permukiman. 
 

(2) Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum dimulainya pelaksanaan 
penyusunan RP3KP. 

 
(3) Pembentukan Pokja PKP ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas Kelompok Kerja 
Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Bupati. 

 
 

Pasal 42 

 
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mempunyai tugas: 

a. mengkoordinasikan seluruh proses penyusunan RP3KP mulai dari 
rencana kerja, pengumpulan data, analisis, perumusan rencana program 

dan kegiatan; 
b. membentuk tim RP3KP; 
c. memberikan arahan, masukan, saran dan petunjuk teknis kepada tim 

pelaksana penyusunan dokumen RP3KP; 
d. mengendalikan setiap tahap pelaksanaan penyusunan RP3KP; 

e. menghimpun dan mengkoordinasikan penyelenggaraan forum yang dapat 
menggali dan menampung aspirasi masyarakat; 
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f. memasyarakatkan rancangan RP3KP kepada berbagai pihak selama masa 
penyusunan, dalam rangka mencari umpan balik dan penyaluran aspirasi 

masyarakat; 
g. menyiapkan forum pembahasan sebelum RP3KP ditetapkan status 

hukumnya; 
h. melaporkan kemajuan setiap tahap penyusunan RP3KP kepada bupati; 

dan 

i. bersama Bupati melakukan proses legalisasi RP3KP dengan DPRD. 
 

Pasal 43 

 
(1) Tim RP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b berjumlah 

paling sedikit 5 (lima) orang. 
 

(2) Tim RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekurang-

kurangnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor 
Pertanahan, Badan Pusat Statistik, dan SKPD yang menangani urusan 

perumahan dan kawasan permukiman serta yang menangani urusan 
penaataan ruang. 

 

Pasal 44 
 

Ketua Pokja PKP menyampaikan dokumen RP3KP kepada Bupati sesuai 

kewenangannya guna diproses legalisasinya. 
 

Bagian Kedua 
Kelembagaan Tahap Pemanfaatan  

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan  

dan Kawasan Permukiman 
 

Pasal 45 

 
(1) Lembaga yang bertanggung jawab pada tahap pemanfaatan RP3KP adalah 

SKPD yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman. 
 

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. mengkoordinasikan penyusunan program perumahan dan kawasan 
permukiman dengan sektor terkait; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan RP3KP secara terpadu sebagai dasar 
bagi penentuan perijinan dalam pelaksanaan pembangunan dan 
pengambangan perumahan dan kawasan permukiman; 

c. merumuskan pelaksanaan dan mengkoordinasikan masalah-masalah 
yang timbul dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman serta memberikan arahan dan pemecahannya; 

d. mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di 
bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah; 

e. membantu memaduserasikan penatagunaan tanah dan penatagunaan 
sumber daya alam lainnya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang 
terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman; 

f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RP3KP; 
dan 

g. melaporkan progress pelaksanaan RP3KP kepada Bupati. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

f diatur dalam Peraturan Bupati. 
 

BAB XI 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

 

Pasal 46 
 

(1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan 

dengan melibatkan peran serta masyarakat. 
 

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memberikan masukan dalam : 
a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman; 
b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 

c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman; 
d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; 

dan 

e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman. 

 

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan membentuk Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman. 
 

Pasal 47 

 
(1)  Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) mempunyai fungsi 

dan tugas: 

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; 
b. membahas dan merumuskan pemikiran arah 

c. pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman; 

d. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat; 

e. memberikan masukan kepada pemerintah; dan 
f. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman. 
 

(2)  Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: 

a. instansi pemerintah yang terkait dalam bidang perumahan dan 
kawasan permukiman; 

b. asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan 

permukiman; 
c. asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman; 

d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara 
perumahan dan kawasan permukiman; 

e. pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan 

f. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen 
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan 

dan kawasan permukiman. 
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Pasal 48 
 

Ketentuan mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
46 ayat (1) dan ayat (2), serta forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

ayat (3) dan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Bupati. 
 

BAB XII 

PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
PEMBANGUNAN PERUMAHAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 

 
Pasal 49 

 
(1) Pemantauan merupakan kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan 

kawasan permukiman secara langsung, tidak langsung dan/atau melalui 

laporan masyarakat. 
 

(2) Pengawasan meliputi pemantauan, evaluasi dan koreksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(3)  Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan 
permukiman meliputi : 
a. pengendalian pada tahap pembangunan; dan 

b. pengendalian pada tahap pemanfaatan. 
 

(4) Pengendalian pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan pembangunan 
pada kawasan permukiman yang terdiri atas kegiatan pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan. 
 

(5) Pengendalian dilakukan untuk menjaga kualitas kawasan permukiman. 

 
(6) Pengendalian pada tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf b dilakukan dengan: 
a. pemberian insentif; 
b. pengenaan disinsentif; dan 

c. pengenaan sanksi. 
 

(7) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa: 
a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan; 

b. pemberian kompensasi; 
c. subsidi silang; 
d. pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana dan utilitas umum; 

dan Kemudahan prosedur perizinan. 
 

(8) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b 
berupa: 
a. pengenaan retribusi daerah; 

b. pembatasan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum; 
c. pengenaan kompensasi; dan 
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d. pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
BAB XIII  

SANKSI ADMINISTRATIF 
 

Pasal 50 

 
(1) Ketentuan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap: 

a. pembangunan dan pengembangan perumahan dan pengembangan 

permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;  
b. pembangunan dan pengembangan perumahan dan pengembangan 

permukiman yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin 
pemanfaatan ruang;  

c. setiap orang yang melanggar ketentuan pembangunan dikawasan 

permukiman; dan 
d. Pengembang perumahan/developer yang melakukan pelanggaran 

kontrak kerja/atau merugikan konsumen.    
 

(2) Setiap orang/badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. 
 
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan pembangunan; 

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan 
pembangunan; 

d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan 

perumahan; 
e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel); 
f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu 

tertentu; 
g. pembatasan kegiatan usaha; 

h. pembekuan izin mendirikan bangunan; 
i.  pencabutan izin mendirikan bangunan; 
j.  pembekuan/ pencabutan surat bukti kepemilikan rumah; 

k. perintah pembongkaran bangunan rumah; 
l.  pembekuan izin usaha; 

m. pencabutan izin usaha; 
n. pengawasan; 
o. pembatalan izin; 

p. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu; 
q. pencabutan insentif; 
r. pengenaan denda administratif; dan/atau 

s. penutupan lokasi. 
 

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf r adalah paling banyak  
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
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BAB XIV 
PENYIDIKAN 

 
Pasal 51 

 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 

diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana. 
 

(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), berwenang: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana pelanggaran; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan; 

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat; 
e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau sanksi; 

f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalah hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; dan 

g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik 

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan 
keluarganya. 

 

BAB XV 
KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 52 
 

Ketentuan tindak pidana terhadap pelanggaran kegiatan pembangunan dan 
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam Peraturan 
Daerah ini diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB XVI 
PENUTUP 

 

Pasal 53 
 

(1) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. 
 

(2) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau 
kembali 1 (satu) kali setelah 5 (lima) tahun. 
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(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan dan/ atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang 
ditetapkan dengan Undang-undang, Rencana Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali 
dalam 5 (lima) tahun. 

 
Pasal 54 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 
 

 Ditetapkan di Sinjai 
 pada tanggal 07 Maret 2018 

  
Plt. BUPATI SINJAI, 
  

 ttd 
  
  

 ANDI FAJAR YANWAR 
 

 
Diundangkan di Sinjai 
pada tanggal 07 Maret 2018 

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 
 

ttd 
  

AKBAR 
 
 

 
 

 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 NOMOR 1 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI 
SELATAN B.Hk.HAM.1.016.18 

 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan HAM 
 
 
 
 

LUKMAN DAHLAN, S. IP., M. Si 
Pangkat: Pembina 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI 
NOMOR 1  TAHUN 2018 

TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015–2035 
 

I. UMUM 

 
Suatu wilayah/kawasan selalu mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai 
kegiatan yang ada, baik itu direncanakan maupun tidak direncanakan. 
Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan ditandai 

dengan tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin 
intensif dan tingginya mobilisasi penduduk. Perkembangan dan 

pertumbuhan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan lahan 
untuk pengembangan fisik semakin meningkat sedangkan kebutuhan 
lahan semakin terbatas sehingga menyebabkan daya beli perumahan 

tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat terutama masyarakat 
berpenghasilan rendah atau MBR. Begitu juga dengan penyediaan 
parasana, sarana, dan utilitas (PSU) yang tidak sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk itu diperlukan penyusunan Rencana Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di 

Kabupaten Sinjai. 
 
Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Kabupaten Sinjai 
adalah menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan 
permukiman yang mengacu pada suatu kerangka penataan ruang wilayah 

sehingga dapat berlangsung secara tertib, terorganisir dengan baik, 
berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan 

peraturan dan perundangan yang berlaku. Peraturan Daerah ini memuat 
ketentuan pokok sebagai berikut : 
a. Visi dan misi pembangunan dan pengembangan perumahan dan 

kawasan permukiman; 
b. Tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan dan 

c. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; 
d. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman; 

e. Program penanganan pembangunan dan pengembangan perumahan 
dan kawasan permukiman; 

f. Ketentuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

dengan hunian berimbang; 
g. Kelembagaan; 

h. Peran serta masyarakat; dan 
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i. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan 
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1  

Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Ayat (1) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan SPM Bidang Perumahan 

Rakyat adalah Standar Pelayanan Minimum sebagai 
petunjuk teknis dalam penyusunan RP3KP 
pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni dan 

lingkungan yang sehat dan aman. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Pasal 6 

Cukup Jelas. 

Pasal 7 
Cukup Jelas. 

Pasal 8 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “pedoman“ adalah bahwa rencana 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
mengacu kepada rencana penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman di tingkat Daerah. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
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Pasal 11 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah 

memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan 
kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat 
terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan 

diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya. 

 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” 

adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di 
bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat 
dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh 

rakyat. 
 

 
 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas kenasionalan” adalah 
memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya 
berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak 

menghuni dan menempati oleh orang asing hanya 
dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas 

rumah. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan 

kemanfaatan” adalah memberikan landasan agar 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki 

berupa sumber a daya tanah, teknologi rancang bangun, 
dan industri bahan bangunan yang sehat untuk 

memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya 
bagi kesejahteraan rakyat. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan 
kemudahan” adalah memberikan landasan agar hasil 

pembangunan di bidang perumahan dan kawasan 
permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan 
masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif 

dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap 
warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan 
dasar akan perumahan dan permukiman. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan 

kebersamaan” adalah memberikan landasan agar 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat 

untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan 
pemeliharaan terhadap aspekaspek perumahan dan 

kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan 
kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta 
terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di 

bidang perumahan dan kawasan permukiman. 
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Huruf g 
Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah 

memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan 

pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha 
dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, 
memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang 

dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung. 
Huruf h 

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan 

keseimbangan” adalah memberikan landasan agar 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur 
ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan 
manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan 

dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan 
dampak penting terhadap lingkungan. 

 
 

 

Huruf i 
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah 
memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan 

dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan 
memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun 
antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang 
bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi. 

Huruf j 
Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah 
memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan 

kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, 
syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat. 

Huruf k 
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan 
keberlanjutan” adalah memberikan landasan agar 

penyediaan perumahan dan kawasan permukiman 
dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan 

hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus 
meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk 
dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk 

generasi sekarang dan generasi yang akan datang. 
Huruf l 

Yang dimaksud dengan “keselamatan, keamanan, 

ketertiban, dan keteraturan” adalah memberikan landasan 
agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan 
keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, 
keselamatan dan keamananan lingkungan dari berbagai 

ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban 
administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan 

perumahan dan kawasan permukiman. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 
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Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai 

keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 
Pasal 16 

Yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai 

upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 
Pasal 21 

Ayat (1) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan daya tampung penduduk 

adalah ambang batas kesanggupan lahan untuk 
mendukung aktifitas penduduk dalam kawasan 
tertentu. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan daya tampung lahan adalah 

ambang batas kesanggupan lahan untuk mendukung 
penggunaan dan pembangunan perumahan dan 
kawasan permukiman. Daya tampung lahan 

tergantung pada persentasi lahan yang dapat 
digunakan untuk peruntukan perumahan dan 
kawasan permukiman. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan kawasan terpilih adalah unit 

lahan yang merupakan bagian kawasan perencanaan 
dengan tingkat kelayakan teknis sangat memenuhi 
syarat dalam standar teknis pengembangan kawasan 

permukiman. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan perioritas adalah Kawasan 
yang memiliki potensi sumberdaya yang lebih tinggi 
dibandingkan kawasan lainnya dan apabila potensi 

tersebut didayagunakan, diperkirakan dapat 
membangkitkan perkembangan atau menjadi triger 
perkembangan pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 
 

 
 



-47- 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 

Yang dimaksud dengan “Indikasi program” adalah program-
program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan 
pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman seperti yang terjabarkan dalam rencana. 
Pasal 27 

Yang dimaksud dengan “hunian berimbang” adalah perumahan 
atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara 
rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. 

Pasal 28 
Yang dimaksud dengan “rumah susun” adalah bangunan gedung 

bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi 
dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik 
dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-

satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara 
terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan 
bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas 

Pasal 31 

Cukup jelas. 
Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 
Pasal 36 

Cukup jelas. 
Pasal 37 

Ayat (1) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “Tahapan perencanaan” 
adalah tahapan atau kegiatan penyusunan rencana 

pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
kawasan permukiman daerah dalam rumusan 

dokumen perencanaan. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “Tahapan pembangunan” 

adalah tahapan atau kegiatan fisik yang 
memanfaatkan ruang peruntukan kawasan 

permukiman. 
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Huruf c 
Yang dimaksud dengan Tahapan pengembangan 

adalah gerakan memaksimalkan fungsi kawasan. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “perizinan” adalah cara 
pengendalian yang dilakukan melalui pemberian 
arahan dalam bentuk perizinan yang antara lain 

meliputi izin mendirikan bangunan dan izin 
penghunian. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah cara 
pengendalian yang dilakukan melalui tindakan 

penegakan hukum bagi perumahan yang dalam 
pembangunan dan pemanfaatannya tidak sesuai 

dengan rencana atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “penataan” adalah cara 
pengendalian yang dilakukan melalui perbaikan 
dalam penyelenggaraan agar sesuai dengan tujuan 

penyelenggaraan perumahan. 
Pasal 38 

Cukup jelas. 
Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 
Pasal 42 

Cukup jelas. 
Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 
Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 
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Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 
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