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1.1. ATAR BELAKANG 

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia diselenggarakan 

berdasarkan prinsip: 

 Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak merupakan tugas dan tanggung jawab 

masyarakat sendiri. 

 Pemerintah mendukung melalui penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat mandiri 

dalam mencukupi kebutuhannya akan rumah layak. Dukungan diberikan melalui 

penyediaan prasarana dan sarana, perbaikan lingkungan permukiman, peraturan, 

perundangan yang bersifat memayungi, layanan kemudahan dalam perijinan bagi kelompok 

masyarakat berpenghasilan rendah dll. 

Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib dan 

terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu scenario umum, yang dapat mengakomodasikan 

berbagai kepentingan, rencana sector terkait, peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, 

dipedomani, dan disepakati bersama. Skenario umum terutama diperlukan untuk 

mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang  saat ini berkembang. 

Urusan perumahan, menurut PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, 

merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah.  Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat, sejalan dengan Visi Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik, akan 

terus meningkatkan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Propinsi Kalimantan Tengah dan terletak di daerah 

khatulistiwa dengan koordinat diantara : 1°19‟ -  3° 36‟ L S dan, 110° 25‟ - 112° 50‟ BT.  

Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan Langsung dengan wilayah berikut :  

 Sebelah utara dengan Kabupaten Lamandau 

 Sebelah timur dengan Kabupaten Seruyan, 

 Sebelah barat dengan Kabupaten Sukamara dan  

 Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa.   

Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 13 kelurahan dan 81 desa, berada di 6 kecamatan 

dengan luas 10.759 km2. Kabupaten Kotawaringin Barat dihuni oleh penduduk sebanyak 

269.629 jiwa atau 70.865 kepala keluarga(Kotawaringin Barat Dalam Angka2015). 

Selama ini, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kotawaringin 

Barat belum memiliki landasan/rencana tindak yang telah disusun dalam suatu dokumen 

perencanaan. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan berdasar 

kebutuhan dan usulan masyarakat. Ha ltersebut menyebabkan belum terdata dan 

terpetakannya permasalahan dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman. 

Sebagaimana amanat UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

pemerintah kabupaten/kota bertugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) di tingkat kabupaten/kota. Sebagai sebuah 

skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang 

terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif serta jabaran 
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pengisian rencana pola ruang kawasan permukiman dalam RTRW, RP3KP diharapkan dapat 

menjadi landasan dalam percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. 

Jika mengatasi permasalahan perumahan dan  permukiman merupakan suatu proses, dan 

dalam rangka optimalisasi capaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan 

permukiman yang layakbagi masyarakat, serta memberikan arah yang jelas dalam pencapaian 

kebijakan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana yang diamanahkan dalam 

RPJP, RPJMD, dan RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, maka diperlukan skenario 

pengembangan yang terarah dan terencana dalam satu dokumen Rencana Pembangunan dan 

Pengembangan  Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). RP3KP merefleksikan 

akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan  

permukiman,   sedangkan  dalam  konteks  penataan  ruang, RP3KP merupakan penjabaran 

RTRW di sector perumahan dan kawasan permukiman. 

Berdasarkan Keputusan MenteriPerumahan Rakyat No. 12 Tahun 2014 tentang  Pedoman  

Penyusunan  RP3KP, RP3KP merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan perumahan 

dan permukiman di daerah. Muatan pokok RP3KP ditingkat Kabupaten/Kota merupakan acuan 

untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman secara teratur, 

terencana, dan terorganisasi. 

Atas dasar itulah, maka diperlukan suatu dokumen RP3KP sebagai salah satu langkah untuk 

menyamakan persepsi dan meningkatkan peran pelaku pembangunan di daerah, khususnya 

aparat pemerintah dalam rangka penyusunan skenario pembangunan perumahan dan 

permukiman di daerah. Disamping itu, dokumen ini diharapkan dapat memacu terwujudnya 

keterpaduan prasarana dan sarana kawasan perumahan   dan   permukiman   sehingga   dapat   

menciptakan   permukiman yang responsif yang mendukung kehidupan dan penghidupan bagi 

penghuninya. 

Oleh karena itu, pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan 

melaksanakan  penyusunan  Rencana  Pembangunan  dan  Pengembangan  Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Dalam penyusunan RP3KP Kotawaringin Barat, didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku diantaranya: 

 Permenpera No. 12 Tahun 2014  tentang Pedoman Penyusunan RP3KP. 

 Standar teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 

 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 

 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

 Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 

 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman; 

 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 

 Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 09/KPTS/M/IX/1999 tentang 

Pedoman Penyusunan RP4D; 

 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Pedoman 

Perencanaan Wilayah Perkotaan; 

 Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor  :  22/Permen/M/2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota; 

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

 Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi kalimantan 

Tengah Tahun 2015-2035; 

 Draft RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2031 ; 

 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat No. 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung; 

 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 

 

1.3. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN 

1.3.1. MAKSUD 

Untuk menyediakan suatu skenario umum,yang dapat mengakomodasikan berbagai 

kepentingan, rencana sektor terkait, peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, 

dipedomani, dan disepakati bersama dalam pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

1.3.2. TUJUAN 

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana  Pembangunan  dan 

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) 

KabupatenKotawaringin Barat adalah tersedianya dokumen perencanaan 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan kondisi sebenarnya 

yang dapat digunakan sebagai: 

1. Pedoman di tingkat kabupaten dalam mengatur dan menyelenggarakan perumahan 

dan kawasan permukiman secara teratur dan terorganisasikan; 

2. Pedoman dalam menetapkan strategi pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman termasuk investasi prasarana, sarana dan utilitas berskala pelayanan 

regional; serta 

3. Alat dalam pengawasan dan pengendalian terselenggaranya keterpaduan program 

antarsektor dan antarlokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap 

kawasan fungsional lainnya. 

 

1.3.3. SASARAN 

Agar tersusunnya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Kotawaringin Barat. 
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1.4. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dalam penyusunan laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) terdiri atas: 

1. Ruang Lingkup Kegiatan 

Mencakup kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan  Pengembangan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan 

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017. 

2. Ruang Lingkup Tugas 

Lingkup tugas yang akan dilaksanakan adalah: 

a. Pekerjaanpersiapandankoordinasi awal. 

b. Survey   dan   identifikasi   permasalahan   perumahan   dan   kawasan permukiman. 

c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan penetapan metodologi. 

d. Inventarisasi data dengan keluaran yang terdiridari: 

 Penyusunan profil kebijakan dan program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

 Penyusunan profil kondisi social ekonomi dan budaya daerah 

 Penyusunan profil perumahan dan kawasan permukiman 

 Penyusunan profil  kelembagaan   dan  pembiayaan  perumahan  dan kawasan 

permukiman kabupaten 

e. Analisis data,meliputi: 

 Analisis kebijakan tata ruang terhadap pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

 Analisis daya dukung dan daya tamping wilayah 

 Proyeksi kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman 

f. Perumusan konsepsi dan rencana,meliputi kegiatan sebagai berikut: 

 Perumusan konsepsi, meliputi perumusan dasar-dasar penetapan rencana, 

perumusan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, perumusan strategi 

pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman dan perumusan visi dan misi pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

 Perumusan rencana, meliputi perumusan rencana pembangunan dan 

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perumusan rencana 

pengembangan sumberdaya perumahan dan kawasan permukiman dan 

perumusan indikasi program. 

g. Penyusunan peta-peta yang berkaitan dengan RP3KP. 
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1.5. PENDEKATAN DAN METODOLOGI  

1.5.1. PENDEKATAN 

Amanat undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan 
Permukiman Pasal 64 ayat (4) menyebutkan bahwa dokumen rencana kawasan 
permukiman sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam 
pembangunan kawasan permukiman, sehingga setiap kota/ kabupaten diwajibkan untuk 
memiliki suatu dokumen sebagai pedoman untuk perencanaan perumahan dan kawasan 
permukiman. Dokumen pedoman perencanaan perumahan dan kawasan permukiman 
disusun oleh Satker PKP Kota/ Kabupaten setiap daerah sehingga menghasilkan 
dokumen perumahan dan kawasan permukiman yang disebut dokumen RP3KP 
(Rencana Pembangunan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman) 
yang kemudian ditetapkan oleh Bupati/ Walikota. 

 

 

 

Gambar 1.1.  
Diagram Output Dokumen Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 
 
 
 
 
 



Rencana Pembangunan & Pengembangan Perumahan & Kawasan Permukiman 
Kabupaten Kotawaringin Barat 

BAB 1 6 

 

 

 

Gambar 1.2.  
Diagram Substansi Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman
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Substansi dokumen Rencana Perumahan dan Permukiman merujuk kepada dokumen 

RTRW Kota/ Kabupaten. Dokumen Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukipan 

meliputi perumahan, permukiman, lingkungan hunian, kawasan permukiman. Substansi 

rencana kawasan permukiman meliputi Dokumen yang berisi kebutuhan lingkungan 

hunian, meliputi kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan tempat kegiatan 

pendukungan yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, Menengah, dan Panjang. 

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) merupakan dokumen 

yang berisi kebutuhan penyediaan perumahan, meliputi prasarana, sarana, dan utilitas 

pendukung perumahan sebagai wujud pemanfaatan tata ruang yang mengacu RKP. 

 

 

 
Gambar 1.3.  

Diagram Sistematika Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

 

1.5.2. METODOLOGI 

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat ini, akan dilakukan melalui 

beberapa tahap. Setiap tahapan akan disusun secara efektif untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Dokumen RP3KP merupakan dokumen operasional pengembangan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diturunkan dari RTRW Kabupaten, 

sehingga lebih memudahkan dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian 

pembangunan. 

Kabupaten Kotawaringin Barat pada saat ini belum memiliki dokumen RTRW yang 

sudah dilegalkan, sehingga dalam penyusunan dokumen RP3KP ini akan menggunakan 
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draft RTRW dan memungkinkan untuk memberikan masukan terhadap draft dokumen 

RTRW yang sedang dalam proses legalisasi.  

 

Pekerjaan ini terbagi atas 5 (lima) tahap, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Merupakan tahap awal pekerjaan dengan output yaitu rencana kerja, orgnaisasi dan 

tim pelaksanaan kegiatan, desk study terkait isu-isu strategis pengembangan 

kawasan permukiman. 

2. Tahap Pengumpulan Data dan Review Kebijakan 

Melakukan survei baik primer maupun sekunder untuk dasar menyusun profil 

permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat. Data primer dan sekunder selanjutnya 

akan diolah dalam sebuah desk study dan menhasilkan keluaran berupa profil. 

3. Tahap Analisis, Perumusan Potensi & Masalah 

Melakukan analisis terhadap potensi dan permasalahan pengembangna kawasan 

permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga dapat disimpulkan poin-poin 

permasalahan dan potensi yang dapat diolah untuk mengembangkan kawasan 

permukiman. 

4. Tahap Penyusunan Konsep 

Merupakan tahap penentuan visi-misi-kebijakan-strategi pengembangan 

permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat selama 20 tahun yang akan datang. 

5. Tahap Penyusunan Rencana  

Merupakan tahapan tindaklanjut dari kebijakan yaitu menyusun rencana 

pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan ditindaklanjuti dengan 

indikasi program. 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram metodologi di bawah ini. 
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M E T O D O L O G I 
RENCANA PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
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TAHAP I 

PERSIAPAN PELAKSANAAN 

 

SUBSTANSI 

 KONSOLIDASI TIM INTERNAL 

Konsultan akan melakukan penyusunan tim dan struktur 
organisasi yang sesuai dengan keluaran yang diharapkan.  

- Menyusun Metodologi dan Rencana Kerja 

Menyusun ulang metodologi pelaksanaan pekerjaan 
(pemantapan) bersama seluruh anggota tim yang akan 
melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya akan disusun 
jadwal pelaksanaan kegiatan. 

- Menyusun Design Survei 

Diagram metodologi selanjutnya akan diturunkan ke 
dalam desain survei dan alat survei yan gakan digunakan 
untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Akan disusun 
matriks analisis yang dapat dilihat kebutuhan data untuk 
penyusunan kegiatan ini. 

Selain itu, juga akan disusun jadwal penugasan dan job 
describsion masing-masing tenaga ahli tiap minggu. 
Sehingga tim dapat bekerja sesuai dengan arah yang 
diharapkan. 

- Menyusun Jadwal Penugasan Tenaga Ahli 

Tenaga ahli yang akan dilibatkan beserta asisten dan 
tenaga pendukung akan bekerja untuk mengisi tiap 
tahapan yang telah disusun dalam diagram metodologi. 

Untuk lebih sistematis, maka tenaga ahli akan disusunkan 
jadwal penugasan mingguan baik kegiatan lapangan, 
diskusi, maupun penyusunan pelaporan. 

 

 KONSOLIDASI TIM EKSTERNAL 

Secara simultan konsultan juga akan melakukan konsolidasi 
eksternal yaitu dengan tim teknis, SKPD terkait, dan Pokja 
RP3KP yang disusun oleh pemkab Kotawaringin Barat.  

Koordinasi ini dimaksudkan untuk : 

- Sosialisasi kegiatan secara informal 

- Mengumpulkan informasi awal terhadap pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten 

Kotawaringin Barat 
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 DESK STUDY 

Desk Study merupakan kegiatan untuk mengkaji peraturan perundangan yang ada sebagai 
landasan dalam penyusunan RP3KP Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 ini. Setidaknya 
terdapat 3 dokumen yang wajib dijadikan dasar kajian yaitu : 

1. Kegiatan RP3KP merupakan amanah dari UU no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman dimana setiap kota/kab dan provinsi wajib menyusun dokumen RP3KP 

yang disusun berdasarkan dokumen RTRW yanag dimiliki. Sehingga perlu dikaji tentang 

muatan dan lingkup kegiatan dari RP3KP dalam UU tersebut. 

2. Karena memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap RTRW, dimana kegiatan RP3KP 

diturunkan dari RTRW Kab maka perlu dipelajari UU 26 Tahun 2007 tentang Penataraan 

Ruang sebagai dasar penyusunan RTRW Kabupaten dan produk tata ruang lainnya. 

3. Permenpera 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RP3KP merupakan standar 

minimal dalam penyuusnan dokumen tersebut, sehingga wajib diacu sebagai dasar pemikiran. 

Hasil dari Desk Study ini adalah batasan dan arahan penyusunan RP3KP Kabupaten Kotawaringin 
Barat. 

 

KEGIATAN & DISKUSI 

Pada akhir tahap I ini akan dilakukan diskusi formal yaitu paparan Laporan Pendahuluan yang akan 
dilakukan pada akhir bulan I setelah penandatanganan SPMK. Keluaran yang diharapkan pada tahap 
Laporan Pendahuluan ini adalah kesepakatan metodologi dan pelaksanaan kegiatan, substansi, serta 
rencana kerja. 

 

PRODUK/DOKUMEN 

Tahap ini akan menghasilkan dokumen laporan pendahuluan yang akan dicetak sesuai dengan 
permintaan di dalam KAK setelah dilakukan koreksi dan revisi oleh tim teknis terkait berdasarkan hasil 
paparan pendahuluan. 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Dilaksanakan selama 1 bulan (30 hari kalender) setelah penandatanganan SPMK 
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TAHAP II 

PENGUMPULAN DATA & REVIEW KEBIJAKAN 
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SUBSTANSI 

A. REVIEW SPATIAL PLAN & DEVELOPMENT PLAN 

1. RTRW KALIMANTAN TENGAH 

 RENCANA STRUKTUR RUANG 

RTRW Kalimantan akan ditinjau untuk mengetahui fasilitas skala provinsi yang akan 
dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Fasilitas dengan skala provinsi akan 
menjadi magnet pertumbuhan kawasan permukiman di sekitarnya, sehingga kajian 
terhadap fasilitas skala provinsi ini menjadi sangat penting. 

Selain fasilitas, juga akan dikaji terhadap rencana transportasi dan infrastruktur skala 
provinsi. Infrastruktur juga akan menjadi pemicu pertumbuhan permukiman dan perkotaan 
serta dapat juga menjadi kawasan negative list untuk pengembangan perkotaan dan 
permukiman. 

 RENCANA KAWASAN STRATEGIS 

Dalam dokumen RTRW Provinsi Kalteng juga akan memuat rencana kawasan strategis 
dari beberpa aspek, apabila kawasan strategis tersebut salah satunya berada di 
Kabupaten Kotawaringin Barat maka perlu untuk diperhatikan terhadap pengembangan 
permukiman dan perkotaan yang ada di sekitarnya dan di dalam kawasan strategis 
tersebut. 

 RENCANA POLA RUANG 

Kajian ini lebih kepada mensinkronkan arahan penggunaan kawasan permukiman dan 
perkotaan yang tidak melanggar kawasan lindung dan kawasan khusus dalam RTRW 
Provinsi Kalimantan Tengah. Pengembangan Kawasan permukiman wajib berada di luar 
kawasan lindung dan kawasan khusus, jika saat ini sudah terdapat eksisting permukiman, 
maka perlu segera dikomunikasikan dengan instansi terkait. 

 PROGRAM STRATEGIS 

Mengidentifikasi program strategis Provinsi Kalteng yang akan dilaksanakan di Kabupaten 
Kotawaringin Barat sehingga dapat diketahui tahapan pelaksanaan dan dilakukan prediksi 
terhadap perkembangan yang akan terjadi serta efek terhadap perkembangan 
permukiman. 

 

2. RTRW KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

 RENCANA STRUKTUR RUANG 

Dari rencana struktur ruang kabupaten dapat diketahui hierarki sistem pusat permukiman 
yang ada di Wilayah Kabupaten. Setiap pusat pelayanan akan dilengkapi dengan fasilitas 
skala kota dan kawasan yang dapat menarik pertumbuhan permukiman di sekitarnya. 

Selain itu dapat dipetakan rencan jaringan infrastruktur yang akan dikembangkan di 
seluruh wilayah kabupaten Kotawaringin Barat. Diperlukan integrasi antara kawasan 
permukiman terhadap sistem infrastruktur Kabupaten sehingga tidak ditemui „enclave’ atau 
kantong permukiman yang tidak terakses sistem wilayah. 

Di dalam rencana struktur ruang juga ditentukan densitas dan distribusi penduduk di tiap 
kecamatan, sehingga dapat disusun strategi untuk pengendalian kepadatan kawasan 
tersebut. 

 RENCANA KAWASAN STRATEGIS 
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Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat pada aspek ekonomi dan 
teknologi akan membangkitkan migrasi ini di sekitarnya dan berakibat kepada 
pertumbuhan kawasan permukiman. 

 RENCANA POLA RUANG 

Untuk memastikan permukiman eksiting terhadap perencanaan dengan menggunakan 
citra satelit, sehingga dapat disimpulkan kawasan yang ilegal berdasarkan dokumen 
RTRW. Jika terdapat kawasan permukiman yang tidak legal secara tata ruang tersebut 
maka diperlukan treatment khusus terhadap permasalahan tersebut. 

 PROGRAM STRATEGIS 

Memetakan program strategis yang akan dilaksanakan dalam waktu 5 tahun yang akan 
datang, serta dilakukan prediksi perkembngan permukiman sebagai efek dari 
pembangunan program tersebut. 

 

3. RPJPD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

Berdasarkan dokumen RPJPD dapat diketahui Misi, arahan kebijakan, serta strategi yang 
terkait dengan penyediaan perumahan dan pengembagnan kawasan permukiman. Dari 
dokumen RPJPD juga dapat diketahui target pengembangna permukiman dan penyelesaian 
permasalahan permukiman dari beberapa Term (5 tahunan). 

 

4. RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

Berdasarkan RPJMD dapat diketahui rencana pembangunan perumahan dan penanganan 
permasalahan permukiman selama 5 tahun. Program strategis bidang perumahan serta 
pentahapan pelaksanaannya. 

 

B. REVIEW RENCANA SEKTORAL 

1. STRATEGI SANITASI KOTA 

 Permasalahan dan beban sektor sanitasi  

 Target penanganan masalah 

 Target pengembangan jaringan sanitas 

 Program dan tahapan pelaksanaan pembangunan 

2. BUKU PUTIH 

 Backlog pelayanan sistem perpipaan  

 Kebutuhan air baku  

 Sumber air baku 

 Rencana Sistem Jaringan Air Bersih 

 Target pembangunan  

 Program dan penatahapan pelakasanaan 

3. MASTERPLAN DRAINASE 

 Pembagian Catchment Area 

 Run off aliran permukaan 

 Saluran primer dan sekunder 
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 Dimensi saluran yang diperlukan 

 Rencana Induk (masterplan) drainase 

 Program dan pentahapan pelaksanaan 

4. MASTERPLAN PERSAMPAHAN 

 Timbulan sampah 

 Backlog pelayanan 

 Sistem persampahan 

 Program dan tahapan pelaksanaan 

5. RENCANA INDUK JARINGAN JALAN DAN TRANSPORTASI 

 Simpul Transportasi umum 

 Nodes pergantian moda (interchange moda) 

 Rencana Dimensi Jaringan Jalan 

 Program Pengembangan Jaringan Jalan 

6. RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN  

 Profil permukiman 

 Backlog hunian 

 Permasalahan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni 

 Strategi pengembangan permukiman 

 Program dan pentahapan pelaksanaan  

 

C. SURVEI DAN DATA PRIMER 

1. Kondisi Permukiman 

 Tipologi dan Morfologi Permukiman 

 Backlog Hunian 

 Kondisi Fisik hunian 

 Permasalahan pengembangan sektor permukiman 

2. Kondisi Sosial-Budaya 

 Sistem sosial 

 Struktur sosial 

 Karakter bermukim 

 Budaya masyarakat 

3. KONDISI INFRASTRUKTUR 

 Sistem Infrastruktur 

 Kondisi Infrastruktur permukiman 

 Permasalahan infrastruktur permukiman 

 

D. PENYUSUNAN PROFIL 
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Housing & Urban Development Kabupaten Kotawaringin Barat : 

1. Arah pengembangan permukiman 

2. Target Pembangunan perumahan 

3. Profil permukiman 

4. Integrasi permukiman terhadap sistem kota 

5. Potensi dan permasalahan pembangunan 

 

KEGIATAN & DISKUSI 

Pada tahap ini tidak dilakukan diskusi formal, tetapi akan sering dilakukan diskusi informal dengan 
instansi dan pihak terkait terutama pada saat melakukan survei primer dan instansional. 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Tahap ini akan dilaksnakan selama 3 minggu (21 hari kalender) setelah tahapan penyusunan laporan 
pendahuluan selesai dilaksanakan. 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Dokumen yang akan dihasilkan dari tahap ini adalah  

 Draft laporan antara (belum lengkap) 

 Buku Profil Housing & Urban Development Kabupaten Kotawaringin Barat 
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TAHAP III 

ANALISIS DAN PERUMUSAN POTENSI – MASALAH 
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SUBSTANSI 

Tekanan pada tahap ini adalah melakukan olah data dan analisis berdasarkan hasil survei yang sudah 
dilakukan pada tahap sebelumnya. Tahapan analisis adalah sebagai berikut: 

A. ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN 

 Arah pertumbuhan permukiman 

Berdasarkan hasil review kebijakan baik spatial plan maupun development plan dapat 
diketahui arah pertumbuhan permukiman atau arah yang diharapkan dalam pengembangan 
permukiman baik aspek fisik dan nonfisik. 

 Housing system 

Untuk mengetahui pengelompokan sistem permukiman (housing system) berdasarkan RTRW 
dan Dokumen lainnya. Apakah dikelompokkan berdasarkan administrasi wilayah, berdasarkan 
kesatuan geomorfologi, berdasarkan kesamaan fungsi, dsb. 

 Township 

Untuk mengetahui distibusi dan sebaran fasilitas yang akan dikembangkan di setiap pusat 
pertumbuhan. Ketersediaan fasilitas merupakan magnet dalam pembangunan perumahan. 

 Delivery system perumahan 

Untuk mengetahui proporsi penyediaan perumahan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. 
Serta dapat diketahui tipologi perumahan dan jenis perumahan yang akan dikembangkan. 

 Insentif dan disinsentif 

Untuk mengetahui skema dan mekanisme insentif dan disinsentif yang akan dikembangkan di 
masa yang akan datang pemebangunan kawasan permukiman. 

 

B. ANALISIS DEMOGRAFI DAN STRUKTUR SOSIAL 

 Proyeksi Kependudukan 

Melakukan perhitungan proyeksi kependuduk 20 tahun yang akan datang dan ditahapkan 
setiap 5 tahun. Serta dilakukan analisis density kawasan untuk mengontrol kenyamanan 
penghuni di dalam kawasan. 

Hasil proyeksi ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan hunian, fasilitas, dan 
prasarana kawasan permukiman.  

 Struktur Sosial 

Dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perlu dilakukan pemetaan 
social structure sehingga dapat diketahui tipologi perumahan yang sesuai. Struktur sosial dapat 
dilihat dari penghasilan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb. Mapping ini dilakukan untuk 
mengetahui dominasi kelas tertentu di dalam suatu kawasan.  

 Household expenditure 

Merupakan analisis sampling untuk mengetahui proporsi pengeluaran rumah tangga untuk 
keperluan konsumsi (sandang, pangan, papan, transportasi, pendidikan, dsb). 

 Affordability 

Merupakan analisis tingkat kemampuan membayar di tiap kelas yang sudah berhasil 
dipetakan, kemampuan membayar dihitung berdasarkan pendapatan dan proporsi konsumsi 
dari pendapatan. Dengan analisis ini dapat dipetakan segmentasi hunian dan tipologi yang 
sesuai untuk dikembangkan. 
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C. ANALISIS KETERSEDIAAN LAHAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 

 Environmental Assesment 

Merupakan kajian untuk menentukan lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman yang 
tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan dapat diartikan sebagai permukiman yang 
aman dari bencana alam yang ada.  

Diawali dengan melakukan pemetaan terhadap kondisi fisik dasar (topografi, hidrologi, jenis 
tanah, klimatologi, dsb) untuk mengetahui daya dukung tanah. Setelah itu dilakukan mapping 
terhadap natural setting seperti sungai, bukit, rawa, lahan gambut, dsb. 

Hasil mapping tersebut diatas kemudian akan dilakukan assesment untuk menentukan upaya 
preservasi dan konservasi yang harus dilakukan. Salah satu keluaran yang diharapkan dari 
analisis ini adalah lahan untuk kawasan permukiman yang paling ideal dari sudut pandang 
lingkungan dan sense. 

 Arahan permukiman menurut dokumen RTRW Kabupaten  

Mengacu dokumen RTRW kabupaten Kotawaringin barat, lahan yang disediakan untuk 
pengembangan kawasan permukiman diremapping dan dihitung luasan serta tipologi 
perumahan yang diijinkan di dalam dokumen RTRW tersebut. 

Hasil pemetaan ini akan dioverlay dengan hasil dari analisis environtmental assesment untuk 
mendapatkan lahan permukiman yang ideal dari sudut lingkungan dan sense serta legal dari 
sudut tata ruang wilayah. 

 Land banking 

Memetakan bank tanah yang dilimiliki oleh pemerintah dan badan usaha milik pemerintah yang 
dapat dikembangkan menjadi kawasan perumahan di masa yang akan datang. 

 Harga Lahan 

Melakukan pemetaan harga lahan di beberapa pusat kegiatan untuk mengetahui harga jual 
perumahan formal yang akan dikembangkan, serta lokasi yang ideal untuk pengembangna 
kawasan perumhan. 

 Ketersediaan PSU Dasar  

Memetakan lahan permukiman hasil analisis sebelumnya yang sudah diintegrasikan dengan 
PSU dasar permukiman, sehingga dapat diketahui staging pelaksanaan pembangunan 
perumahan. 

 

D. ANALISIS KEBUTUHAN HUNIAN DAN FASILITAS PERMUKIMAN 

 Analisis backlog perumahan 

Melakukan identifikasi backlog hunian di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data yang 

dikeluarkan dari instansi yang berwenang. Selain jumlah backlog, juga akan dipetakan sebaran 

backlog. Akan digali akar pemasalahan sehingga dapat muncul permasalahan backlog, apakah 

penyediaan yang tidak bisa mengimbangi kebutuhan, affordabilitas yang rendah, harga jual 

hunian yang terlalu tinggi atau ada permasalahan lainnya. 

 Luasan Kawasan Kumuh dan Squatter 

Mengetahui luasan kawasan kumuh kabupaten dan kawasan permukiman liar. Melakukan 

mapping program yang akan dilakukan pemerintah untuk mengeliminasi hal tersebut dan target 

penuntasan kawasan kumuh. 
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 Jumlah RTLH 

Melakukan identifikasi berdasarkan dokumen data sekunder untuk jumlah dan sebaran RTLH 

di Kabupaten Kotawaringin Barat. Melakukan kajian terhadap program yang sudah dilakukan 

untuk mengurangi RTLH. 

 Proyeksi Kebutuhan Hunian 

Melakukan perhitungan kebutuhan hunian berdasarkan hasil analisis proyeksi penduduk, 

backlog, dan squatter. Perhitungan akan dihitung berdasarkan housing system yang sudah 

ditentukan pada tahap sebelumnya, pada beberapa kasus housing system akan melintasi 

batas-batas administrasi. 

Dalam perhitungan kebutuhan hunian akan menggunakan pendekatan hunian berimbang yaitu 

1 rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana dalam satu hamparan. 

Kebutuhan lahan untuk pengembangan hunian dan perumahan akan disesuaikan dan dibuat 

dalam neraca lahan permukiman (kebutuhan vs ketersediaan lahan). 

 Kebutuhan Fasilitas permukiman 

Perhitungan kebutuhan fasilitas permukiman berdasarkan perhitungan proyeksi dan rencana 

housing system. Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas pusat lingkungan permukiman, bukan 

fasilitas skala kota. 

 Sebaran Fasilitas berdasarkan housing system 

Melakukan analisis sebaran fasilitas skala kawasan berdasarkan housing system, dengan 

menggunakan pendekatan walkability, mixused development, dan TOD. 

 

E. ANALISIS INTEGRASI DAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 

 Backlog pelayanan infrastruktur 

Mengidentifikasi backlog pelayanan infrastruktur kawasan permukiman di tiap sektor. 

 Integrasi housing system terhadap sistem infrastruktur 

Melakukan analisis overlay kawasan permukiman dengan pengelompokannya (housing 
system) terhadap rencana sistem infrastruktur perkotaan yang akan dikembangkan. Setiap 
kluster permukiman akan berorientasi terhadap jaringan infrastuktur, sehingga dapat diketahui 
kawasan perumahan yang tidak ideal atau belum maksimal karena tidak adanya pelayanan 
infrastruktur kawasan. 

 Korelasi Kluster permukiman terhadap TOD 

Permukiman yang ideal adalah permukiman yang terkases sistem transportasi kota, dan titik 
pergantian moda biasanya akan berkembang menjadi kawasan perdagangan dan pusat 
lingkungan, fenomena ini disebut dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Untuk 
menuju ke permukiman ideal tersebut perlu dilakukan mapping terhadap integrasi kelompok 
permukiman (eksisting maupun rencana) terhadap rencana Sistem Transportasi Umum 
Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Hasil dari analisis ini adalah usulan pengembangan titik-titik transportasi umum dan pergantian 
moda yang akan diintegrasikan dengan fasilitas pelayanana skala kota dan kawasan. 

 Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur permukiman 
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Menghitung kebutuhan infrastruktur dasar permukiman berdasarkan hasil proyeksi penduduk 
berdasarkan sistem infrastruktur. Komponen infrastruktur yang akan dihitung kebutuhannya di 
tiap sistem adalah Persampahan, Sanitasi, Air Bersih, Energi, Drainase, dan Jairngan Jalan. 

 Sistem Jaringan penyediaan Infrastruktur 

Menyusun sistem jaringan penyediaan infrastruktur yang dapat diterapkan untuk menjangkau 
seluruh rencana sistem permukiman dan subsistem permukiman.  

 Potensi Penyediaan 

Untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan infrstruktur, diperlukan mapping potensi 
yang ada di dalam wilayah perencanaan atau disekitar wilayah perencanaan, misalnya adalah 
sumber air baku, sumber energi, lokasi lahan TPA, dsb. 

 

F. ANALISIS KELEMBAGAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN 

 Lembaga swasta dan pemerintah 

Mengidentifikasi lembaga baik pemerintah maupun swasta yang berkontribusi dalam 
pembangunan perumahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Semakin banyak lembaga 
swasata yang terlibat dapat mengindikasikan bahwa segmentasi cukup tinggi. Jika 
pengembagnan perumahan dilepas ke pasar, peran pemerintah lebih kepada pengawasan dan 
kontrol pelaksanaan pembangunan.  

 Kecepatan dan target penyediaan perumahan formal 

Melakukan analisis kecepatan penyediaan permbangunan perumahan formal baik oleh swasta, 
BUMN/D, serta oleh pemerintah. Kecepatan penyediaan akan dikomparasikan terhadap 
kebutuhan sehingga dapat diketahui backlog. 

Selain itu juga akan diidentifikasi target penyediaan hunian formal dalam setiap tahun, data ini 
akan sangat berguna dalam penyusunan strategi pemenuhan kebutuhan hunian. 

 Program dan pembiayaan pemerintah untuk perumahan formal dan swadaya 

Melakukan identidikasi program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah untuk membangun 
perumahan formal (landed dan vertikal) serta program untuk upgrading perumahan swadaya. 
Sehingga dapat diketahui kecepatan dan kekuatan pemerintah dalam penanganan kawasan 
perumahan dan permukiman. 

 Skema pembiayaan perumahan 

Mengidentifikasi skema pembiayaan penyediaan perumahan yang ada dan melihat sisi posistif 
dan kelemahan dari mekanisme eksisting.  

 

KEGIATAN & DISKUSI 

Pada tahap ini tidak dilakukan diskusi formal, akan tetapi akan dilakukan diskusi dan wawancara 
terhadap tokoh kunci untuk memetakan potensi dan permasalahan dalam mengembangkan kawasan 
permukiman 

 

KELUARAN 

Rumusan Potensi dan Permasalahan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten 
Kotawaringin Barat 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 minggu (21 hari kalender) 
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TAHAP IV 

SKENARIO PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 

 

SUBSTANSI 

A. PENYUSUNAN KONSEP & SKENARIO 

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 

Dalam pengembangan perumahan dan kawasan 
permukiman terdapat 4 variabel yang cukup penting yaitu 
kelembagaan, infrastruktur, pembiayaan, dan penyediaan 
lahan. Bagaimana menciptakan mekanisme yang terbaik 
untuk dapat menyelenggarakan pengembngan permukiman 
merupakan tujuan dari kegiatan RP3KP ini. Oleh karena itu 
akan disusun konsepsi dan skenario pengembangan 
permukiman berdasarkan 4 variabel tersebut. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat seperti d bawah ini. 

 Kelembagaan 

Skenario kelembagaan merupakan model lembaga-
lembaga yang terlibat di dalam pengembangan 
kawasan perijinan dari mulai perencanaan, perijinan, 
pelaksanaan, pembiayaan, dan pengawasan serta 
pengendalian.  

 Infrastruktur 

Penyediaan infrastruktur diskenariokan untuk pelayanan 
yang bersifat basic need dan developmental need. 
Setiap kluster permukiman wajib terlayani oleh sistem 
infrastruktur kawasan dan sistem kota. 

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian dan penyusunan 
layout, kapasitas, dan dimensi infrastruktur yang sesuai 
untuk melayani kawasan permukiman di Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

 Pembiayaan 

Pembiayaan adalah faktor kunci untuk pengembangan 
perumahan, jika semua dilepas ke masyarakat dan 
pasar maka peran pemerintah hanya infrastructure 
enabler, jika pemerintah memiliki kekuataan finance 
yang cukup maka dapat mengambil peran sebagai 
public developer yang dapat menjadi revenue secara 
direct maupun indirect benefit. Benefit ini akan dapat 
dikembangkan dan diputar kembali untuk kegiatan-
kegiatan lain yang dapat memberikan keuntungan yang 
lebih besar di sektor perumhana dan sektor lainnya. 

 

 Penyediaan Lahan 

Lahan selalu menjadi permasalahan dalam new site development perumahan, pemerintah 
tidak memiliki land banking untuk pengembangan permukiman sehingga pola yang terjadi 
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adalah menjustifikasi permukiman yang dibangun oleh masyarakat. Pola ini sangat unplanned 
sehingga berpengaruh buruk terhadap efektifitas penyediaan infrastruktur. 

 

B. PENYUSUNAN VISI, MISI, KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 

 Perumusan Visi 

Merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
kawasan permukiman selama 20 tahun. Dalam menyusun visi, memperhatikan visi dari RTRW 
dan RPJPD serrta kontekstual masalah permukiman di kabupaten Kotawaringin Barat. 

 Perumusan Misi 

Merupakan penjabaran sasaran yang ingin dicapai dari Visi, dan merupakan langkah yang 
lebih mengarahkan kepada kebijakan yang akan diambil untuk pembangunan perumahan dan 
pengembangan kawasan permukiman selam 20 tahun yang akan datang. 

 Kebijakan 

Kebijakan merupakan arah pembangunan untuk mewujudkan misi pembangunan kawasan 
permukiman. Setiap Misi akan dijabarkan ke dalam beberapa kebijakan yang lebih operasional. 

 

C. PENYUSUNAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 

Strategi merupakan langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi sesuai dengan 
arahan kebijakan yang sudah ditentukan. Untuk lebih jelasnya terkati strategi yang akan dicapai, 
maka akan memperharikan strategi terkait 4 variabel di bawah ini : 

 Kelembagaan 

 Infrastruktur 

 Pembiayaan 

 Penyediaan lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4.  
Skema Penyusunan Visi, Misi, Kebijakan, Strategi 

 

KEGIATAN & DISKUSI 

Pada tahap ini akan dilaksanakan pembahasan laporan antara, sehingga dapat disepakati 

1. Perumusan potensi dan permasalahan 

2. Konsep dan skenario Pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman 

3. Visi, Misi, dan Kebijakan Pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman 

 

VISI 

MISI 1 

MISI 2 

MISI 3 

KEBIJAKAN 1 

KEBIJAKAN 2 

STRATEGI 1 

STRATEGI 2 

STRATEGI 3 
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KELUARAN 

Tahap ini memiliki keluaran berupa dokumen Laporan Antara yang akan dicetak dengan baik sesuai 
dengan KAK setelah disepakati oleh tim teknis atas masukan yang disampaikan pada saat paparan 
laporan pendahuluan. 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 minggu (21 hari kalender). Kagiatan sampe dengan tahap ini 
adalah bulan ketiga (90 hari kalender) setelah SPMK ditandatangani. 
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TAHAP V 

SKENARIO PENGEMBANGAN PERMUKIMA 
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SUBSTANSI 

A. RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 

1. Delineasi Housing System 

Merupakan langkah awal untuk menentukan kluster hunian atau housing system, kluster ini 
sebagai dasar untuk dalam penentuan kebutuhan fasilitas, dan infrastruktur kawasan. 
Pembagian dan pendeleniasian kawasan permukiman berdasarkan beberapa pendekatan 
yaitu : 

 Wilayah administrasi 

 Jarak dan sebaran permukiman 

 Kesamaan tematik pengembangan 

 Kesatuan Geomorfologi dan sistem alam 

 dsb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5.  
Skema Delineasi Housing System 

 

2. Delivery System 

Delivery system menjadi sangat penting dalam pembangunan kawasan perumahan dan 
pengembangan kawasan permukiman. Delivery system dikelompokkan sebagai berikut: 

 New Development 

Pembangunan perumahan baru, dapat dikembangkan oleh pemerintah, swasta, maupun 
oleh masyarakat, pemerintah dapat berperan sebagai infrastruktur enabler maupun juga 
berperan sebagai public developer. 

Untuk new development ini diperlukan lahan baru, infrastruktur baru, dan fasiltias baru 
sehingga diperlukan luasan lahan yang cukup dan sebaiknya mengacu konsep hunian 
berimbang. New site development juga dapat berupa site and services seperti kasiba dan 
lisiba, hanya berupa lahan yang sudah dilengkapi oleh infrastruktur dasar. 

Batas Kab 

Kluster 1 
(Housing system) 

Kluster 2 

(Housing system) 

Kluster 3 

(Housing system) 

Pusat  

Lingkungan 1 

Pusat  
Lingkungan 2 

Pusat  

Lingkungan 3 



Rencana Pembangunan & Pengembangan Perumahan & Kawasan Permukiman 
Kabupaten Kotawaringin Barat 

BAB 1 27 

 

 

Tipologi hunian dalam new development sangat beragam yaitu landed, vertikal, dan hybrid. 
Dengan target group yang beragam sesuai dengan data beneficeries yang dimiliki. 

 Upgrading 

Merupakan perbaikan perumahan eksisting, beban pemerintah hanya menyediakan 
infrastruktur yang layak untuk kawasan perumahan. Selain itu pemerintah juga wajib 
menyediakan fasilitas. 

 Resettlement 

Merupakan pemindahan pada warga yang menduduki lahan ilegal, baik secara tata ruang 
maupun secara kepemilikan. Resettlement dapat berupa in situ dan ex situ, yang memiliki 
treatment yang berbeda di tiap prosesnya. 

Tiap Kelompok di atas memerlukan mekanisme penyediaan lahan, mekanisme pembiayan, 
dan lembaga yang berbeda-beda. Sehingga perlu dilakukan klasfikasi kelompok hunian 
berdasarkan delivery system. 

 

3. Kebutuhan Fasilitas di Pusat Lingkungan 

Merupakan rencana township untuk pengembangan fasilitas skala kawasan, akan dilakukan 
perhitungan kebutuhan fasilitas di tiap kluster dan di tiap subpusat. Fasilitas tidak 
disdistribusikan secara sprawl, tetapi sebaiknya diletakkan di pusat dan subpusat lingkungan 
sehingga konsep walkabel dapat diterapkan di tiap subpusat lingkungan. 

 

B. PENYEDIAAN LAHAN 

Rencana penyediaan harus dipikirkan supaya pembangunan dapat terarah, pelibatan swasta 
dalam penyediaan lahan wajib diatur dalam mekanisma yang saling menguntungkan. Penyediaan 
lahan akan terbagi berdasarkan target groups, yaitu : 

1. Formal Housing 

Penyediaan lahan untuk formal housing dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta, dengan 
tipologi hunian landed, vertical, & hybrid. Tipe hunian ini dapat digunakan untuk kepentingan 
komersial maupun untuk non profit oriented. 

2. Social Housing 

Penyediaan lahan untuk social housing menjadi kewajiban pemerintah maupun swasta melalui 
skema CSR atau Hibah untuk kepentingan sosial. 

3. Kerjasama Pemerintah Swasta 

Jika  trend pasar sangat baik dan memberikan keuntungan yang sangat baik, perlu dilakukan 
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau PPP (Public Private Partnership) untuk kepentingan 
profit oriented. 

 

C. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 

1. Rencana Sistem Infrastruktur 

Menyusun rencana sistem infrastruktur dalam beberapa skala yaitu kota-kawasan-subkawasan 
permukiman. Rencana infrastruktur terdiri dari jaringan jalan dan tranportasi, jaringan drainase, 
jaringan sanitas, jaringan air bersih, jaringan persampahan, dan jaringan listrik plus jaringan 
proteksi kebakaran. 
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2. Pembiayaan Infrastruktur 

Setelah rencana sistem infrastruktur tersusun dapat disusun rencana investasi dan kebutuhan 
biaya di tiap program. Langkah berikutnya adalah menyiapkan pengelompokan program yang 
dapat digunakan untuk direct benefit melalui tarif terutama untuk pihak ketiga. 

3. Kerjasama Pemerintah Swasta 

Pembiayaan infrastruktur dapat dibiayai melalui skema KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) 
sehingga perlu dipersiapkan kerjasama bidang infrastruktur yang saling menguntungkan. 

 

D. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN PEMBIAYAAN  

1. Pemerintah 

2. Swasta 

3. Perijinan 

 

E. INDIKASI PROGRAM 

1. Nama 

2. Dimensi 

3. Lokasi 

4. Tahapan Pelaksanaan 

5. Penanggungjawab 

 

F. RENCANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN  

1. Pelaksanaaan 

2. Pengawasan dan pengendalian 

3. Insentif 

4. Disinsentif 

5. Penerapan Sanksi 

 

KEGIATAN & DISKUSI 

Pada tahap ini akan dilaksanakan pembahasan draft laporan akhir untuk dasar penyempurnaan 
laporan akhir. 

 

KELUARAN 

Tahap ini memiliki keluaran berupa dokumen laporan Akhir yang akan dicetak dengan baik sesuai 
dengan KAK setelah disepakati oleh tim teknis atas masukan yang disampaikan pada saat paparan 
draft laporan akhir. 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 minggu (30 hari kalender). Kagiatan sampe 

dengan tahap ini adalah bulan ketiga (120 hari kalender 
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1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN 

Adapun sistematika dalam penyusunan laporan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah sebagai berikut. 

1. Bab Pendahuluan 

Membahasa mengenai latar belakang penyusunan laporan, landasan hukum yang 

digunakan untuk menyusun laporan, maksud, tujuan, dan sasaran, , ruang lingkup, 

Pendekatan dan Metodologi, serta sistematika penyusunan laporan 

2. Bab Tinjauan Literatur dan Kajian Kebijakan Pembangunan 

Didalamnya membahas mengenai pendekatan yang digunakan, pengertian RP3KP, kriteria 

dalam penentuan lokasi, kelembagaan penyusunan, pentahapan penyusunan RP3KP, 

pemahaman perumahan dan kawasan permukiman, dan kebijakan pembangunan 

Kabupaten Kota Waringin Barat.  

3. Bab Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat 

Membahas tentang kondisi fisik dasar, kondisi penduduk, sarana dan prasarana, serta 

karakteristik perumahan dan kawasan permukiman Kotawaringin Barat. 

4. Bab Analisis Arah Pengambangan Permukiman 

Membahas tentang analisis arah pengembangan permukiman,  analisis demografi dan 

struktur sosial, analisis ketersediaan lahan pengembangan permukiman, analisis kebutuhan 

hunian dan fasilitas (township), analisis kebutuhan infrastruktur dan integrasi sistem, serta 

analisis kelembagaan dan pembiayaan pembangunan perumahan 

5. Bab Permasalahan Pengembangan PKP 

Didalamnya membahas tentang Permasalahan seputar pengembangan PKP antara lain 

Kawasan Kumuh, RTLH, Backlog, Affordabilitas, Household Expenditure, dan masyarakat 

yang tidak bankable. 

6. Bab Visi dan Skenario Pembangunan Permukiman 

Didalamnya membahas tentang Visi dan Misi pengembangan permukiman Konsep dan 

skenario pengembangan permukiman, , serta strategi pengembangan permukiman. 

7. Rencana & Indikasi Program Penanganan  Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Bab ini berisi tentang aspek rencana peningkatan dan pengembangan kawasan perumahan 

dan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat serta indikasi Program penanganan dan 

pengembangan PKP
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1.1. RP3KP DALAM UU NO 1 TAHUN 2011 

A. PERENCANAAN PERUMAHAN 

Dalam Undang Undang No 1 tahun 2011, disebutkan bahwa perencanaan perumahan dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah. Perencanaan perumahan terdiri atas: 

1. Perencanaan dan Perancangan Rumah 

Perencanaan perumahan merupakan bagian dari perencanaan permukiman. Perencanaan perumahan 

mencakup rumah sederhana, rumah menengah, dan/atau rumah mewah. Perencanaan dan perancangan 

rumah dilakukan untuk: 

a. Menciptakan rumah yang layak huni; 

b. Mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah; dan 

c. Meningkatkan  tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur. 

d. Memenuhi  persyaratan teknis, administratif, tata ruang,dan ekologis 

2. Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan 

a. Rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman, yang 

digunakan sebagai landasan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.Rencana 

penyediaan kavling tanah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah bagi 

kaveling siap bangun sesuai dengan rencana tatabangunan dan lingkungan. 

b. Rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitasumum perumahan.  

 

B. PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai 

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, 

menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.Arahan pengembangan kawasan 

permukiman meliputi:   

1. Hubungan antarkawasan fungsional sebagai bagianlingkungan hidup di luar kawasan lindung; 

2. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan; 

3. Keterkaitan antara pengembangan lingkunganhunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan  

4. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasanperdesaan;  

5. Keserasian tata kehidupan manusia denganlingkungan hidup;  

6. Keseimbangan antara kepentingan publik dan 

7. Kepentingan setiap orang 

 

Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan melalui: pengembangan yang telah ada, pembangunan 

baru, atau pembangunan kembali. 

Tujuan dari penyelenggaraan perumahan  dan kawasan permukiman, untuk:  

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraanperumahan dan kawasan permukiman; 

2. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah sertapenyebaran penduduk yang proporsional 

melaluipertumbuhan lingkungan hunian dan kawasanpermukiman sesuai dengan tata ruang 

untukmewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagimbr; 

3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber dayaalam bagi pembangunan perumahan dengan 

tetapmemperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan 

perdesaan; 

4. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidangpembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman; 

5. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan 
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6. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni danterjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, 

serasi,teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. 

 

C. PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN OLEH PEMERINTAH 

Undang-undang no. 1 tahun 2011 juga menyebutkan bahwa, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Dimana pembinaan 

yang dimaksudkan berupa: 

1. Perencanaan 

Perencanaan merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencanapembangunan nasional dan rencana 

pembangunan daerah.Perencanaan diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintahdaerah dengan 

melibatkan peran masyarakat.  Perencanaan kemudian disusun pada tingkat nasional, provinsi, 

ataukabupaten/kota yang dimuat dan ditetapkan dalamrencana pembangunan jangka panjang, 

rencanapembangunan jangka menengah, dan rencana tahunansesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Kemudian, perencanaan pada tingkat nasional menjadi pedomanuntuk menyusun 

perencanaan penyelenggaraanperumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi. Perencanaan 

pada tingkat provinsi menjadi pedomanuntuk menyusun perencanaan penyelenggaraanperumahan dan 

kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota. Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). 

2. Pengaturan 

 Penyediaan tanah 

 Pembangunan 

 Pemanfaatan 

 Pemeliharaan 

 Pendanaan dan pembiayaan. 

3. Pengendalian 

 Rumah 

 Perumahan 

 Permukiman 

 Lingkungan hunian 

 Kawasan permukiman. 

4. Pengawasan 

Pengawasan meliputi pemantauan, evaluasi, dan koreksi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Tugas pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan, antara lain: 

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategipada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan 

dankawasan permukiman dengan berpedoman padakebijakan dan strategi nasional dan provinsi;   

2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah denganberpedoman pada strategi nasional dan provinsi 

tentangpendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasateknologi di bidang perumahan dan 

kawasanpermukiman;  

3. Menyusun rencana pembangunan dan pengembanganperumahan dan kawasan permukiman pada tingkat 

kabupaten/kota;   

4. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasiterhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota 

dalampenyediaan rumah, perumahan, permukiman,lingkungan hunian, dan kawasan permukiman; 

5. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancangbangun yang ramah lingkungan serta 

pemanfaatanindustri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan kearifan lokal 

yang aman bagikesehatan;  
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6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadappelaksanaan peraturan perundang-undangan, 

kebijakan,strategi, serta program di bidang perumahan dankawasan permukiman pada tingkat 

kabupaten/kota;  

7. Melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkatkabupaten/kota;  

8. Melaksanakan peraturan perundang-undangan sertakebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan 

dankawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;  

9. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan danpermukiman;  

10. Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsidalam penyelenggaraan perumahan dan 

kawasanpermukiman dengan berpedoman pada kebijakannasional;   

11. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, danutilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; 

12. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasionaldan provinsi di bidang perumahan dan 

kawasanpermukiman pada tingkat kabupaten/kota;  

13. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunanuntuk mendukung terwujudnya perumahan bagi mbr;  

14. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukimanbagi masyarakat, terutama bagi MBR;  

15. Menetapkan lokasi kasiba dan lisiba;  

16. Memberikan pendampingan bagi orang perseoranganyang melakukan pembangunan rumah swadaya. 

 

D. PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Dimana, 

perencanaan kawasan permukiman dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana kawasan permukiman 

sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman. Pedoman 

tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan hunian dan digunakan untuk tempat 

kegiatan pendukung dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perencanaan kawasan 

permukiman dapat dilakukan oleh pemerintah,pemerintah daerah, dan setiap orang.  

Perencanaan kawasan permukiman harus mencakup: 

1. Peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan;  

2. Mitigasi bencana; dan  

3. Penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana,dan utilitas umum. 

Perencanaan kawasan permukiman terdiri atas perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan 

serta perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan. 

1. Perencanaan Lingkungan Hunian Perkotaan 

a. Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan; 

b. Perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan; atau 

c. Perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan. 

2. Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan  

a. Penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensilingkungan hunian perkotaan 

denganmemperhatikan fungsi dan peranan perkotaan; 

b. Penyusunan rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan; 

c. Penyusunan rencana peningkatan keterpaduanprasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan 

hunian perkotaan; 

d. Penyusunan rencana pencegahan tumbuhnyaperumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan 

e. Penyusunan rencana pencegahan tumbuh danberkembangnya lingkungan hunian yang 

tidakterencana dan tidak teratur. 
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3. Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perdesaan  

a. Penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensilingkungan hunian perdesaan 

denganmemperhatikan fungsi dan peranan perdesaan; 

b. Penyusunan rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian perdesaan; 

c. Penyusunan rencana peningkatan keterpaduanprasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan 

hunian perdesaan; 

d. Penyusunan rencana penetapan bagian lingkunganhunian perdesaan yang dibatasi dan yang 

didorong pengembangannya; dan 

e. Penyusunan rencana peningkatan kelestarian alamdan potensi sumber daya perdesaan. 

 

E. PEMANFAATAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Pemanfaatan kawasan permukiman dilakukan untuk menjamin kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya 

sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, dan mewujudkan struktur ruang sesuai dengan 

perencanaan kawasan permukiman.Pemanfaatan kawasan permukiman terdiri atas pemanfaatan lingkungan 

hunian perkotaan dan perdesaan serta pemanfaatan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan 

perdesaan.Pemanfaatan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan dilakukan melalui:  

1. Pemanfaatan hasil pengembangan lingkungan hunian 

2. Pemanfaatan hasil pembangunan lingkungan hunian baru, atau 

3. Pemanfaatan hasil pembangunan kembali lingkungan hunian. 

Pemanfaatan hasil pembangunan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan mencakup:   

1. Tempat tinggal 

2. Prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman, dan 

3. Lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanansosial, dan kegiatan ekonomi. 

Pemanfaatan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan meliputi pemanfaatan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pemanfaatan tempat kegiatan 

pendukung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pemerintah daerah sesuai 

dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pemanfaatan hasil pengembangan lingkungan hunian, 

pembangunan lingkungan hunian baru, dan pembangunan kembali lingkungan hunian di perkotaan atau 

perdesaan.  
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1.2. RTRW KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

Dalam dokumen draft RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diketahui bahwa sistem pusat perkotaan dan 

kegiatan dibagi atas dasar sistem wilayah administrasi. Setiap pusat kecamatan memiliki fungsi dan tematik 

pengembangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel 2.1.  

Rencana Sistem Pusat Perkotaan/Kegiatan 

Tingkat 
Pelayanan 

Pusat 
Pengembangan 

Kegiatan 

Arahan Pengembangan 
Kegiatan Utama 

Arahan 
Pengembangan 

Kegiatan Penunjang 
Utama 

Arahan 
Pengembangan Sarana 

dan Prasarana 

Pusat Kegiatan 
Wilayah (PKW) 

Ibukota Kabupaten 
Kotawaringin Barat 
(Kota Pangkalan 
Bun) 

 Pusat pemerintahan dan 
pelayanan publik  

 Perekonomian jasa 
kebupaten dan regional 

 Pusat distribusi dan 
koleksi barang dan jasa 

 Pusat jasa pendukung 
kegiatan perekonomian 
(pengolahan dan 
pemasaran) 

 Pusat pengembangan 
wilayah bagian barat Kal-
Teng 

 Pendidikan  
 Kesehatan 
 Peribadatan 
 Perdagangan/ 

pemasaran 
 Permukiman 
 Pariwisata  

 Pengembangan jalan 
arteri primer 

 Pengembangan 
prasarana lingkungan 

 Pengembangan 
fasilitas perdagangan 
dan jasa 

 Pengembangan 
fasilitas pendidikan 
dan kesehatan 

 Pengembangan 
kawasan pariwisata 

 Optimalisasi Bandara 
Iskandar 

Pusat Kegiatan 
Lokal (PKL) 

Kota .Kumai 
(Kecamatan Kumai) 

 

 Pusat pengembangan 
sekunder untuk 
menunjang pusat 
pelayanan kota hirarki I 
(PKW) 

 Pusat permukiman 
perdesaan di seluruh 
kecamatan 

 Perdagangan dan jasa 
skala wilayah 
pengembangan  

 Pusat pengumpul hasil 
bumi 

 Outlet masuk wilayah 
kabupaten/provinsi 
melalui laut 

 Industri pengolahan hasil-
hasil pertanian 

 Distributor barang dan 
jasa skala regional 

 Pelayanan sosial 
 Perumahan 
 Pertanian 
 Perkebunan dan 

kehutanan 
 Industri  
 Pariwisata  

 Pengembangan jalan 
arteri sekunder 

 Pengembangan dan 
perbaikan jalan akses 
ke PPK 

 Pengembangan 
fasilitas lingkungan 

 Pengembangan 
fasilitas perdagangan 
dan jasa 

 Pengembangan 
fasilitas pendidikan 
dan kesehatan 

 Pengembangan 
industri 

 Optimalisasi 
pelabuhan Kumai  

Pusat 
Pelayanan 
Kawasan (PPK) 

(IKK) Pangkalan 
Banteng, IKK 
Pangkalan Lada, 
IKK Kotawaringin 
Lama dan IKK Arut 
Utara, desa Runtu 
Kecamatan Arut 
Selatan , desa 
Teluk Bogam dan 
desa Kubu di 
Kecamatan Kumai, 
desa Sidomulyo 

 Pusat pengembangan 
sekunder untuk 
menunjang pusat 
pelayanan kota hirarki I 
(PKW) 

 Pusat permukiman 
perdesaan di seluruh 
kecamatan 

 Perdagangan dan jasa 
skala wilayah 
pengembangan  

 Pusat pemerintahan dan 

 Pelayanan sosial 
 Perumahan 
 Pertanian 
 Perkebunan 

 Pengembangan jalan 
arteri sekunder 

 Pengembangan dan 
perbaikan jalan akses 
ke PPK 

 Pengembangan 
fasilitas lingkungan 

 Pengembangan 
fasilitas perdagangan 
dan jasa 

 Pengembangan 
fasilitas pendidikan 
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Tingkat 
Pelayanan 

Pusat 
Pengembangan 

Kegiatan 

Arahan Pengembangan 
Kegiatan Utama 

Arahan 
Pengembangan 

Kegiatan Penunjang 
Utama 

Arahan 
Pengembangan Sarana 

dan Prasarana 

Kecamatan 
Pangkalan Banteng, 
dan Despot Riam 
Durian Kecamatan 
Kotawaringin Lama 

pelayanan publik skala 
kecamatan 

 Pusat pengumpul hasil 
bumi 

dan kesehatan 
 Pengembangan 

fasilitas agropolitan 
area 

 

PusatPelayanan 
Lingkungan 
(PPL) 

Semua desa yang 
ada di Kabupaten 
Kotawaringin Barat 

 Pusat pengembangan 
tersier  untuk menunjang 
pusat pelayanan kota 
hirarki II dan III 

 Pengumpul hasil bumi 
agropolitan 

 Permukiman 
 Pertanian 
 Perkebunan 
 Perdagangan 

 Pengembangan jalan 
poros desa 

 Pengembangan 
fasilitas lingkungan 

 Pengembangan 
fasilitas perdagangan 
dan jasa 

 Pengembangan 
fasilitas pendidikan 
dan kesehatan 

 Pengembangan 
fasilitas agropolitan 
area 

Sumber: Draft RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat  
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Gambar 2.1.  
Peta Rencana Struktur Ruang 
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A. SISTEM PUSAT KEGIATAN DAN PERMUKIMAN 
Berdasarkan rencana struktur ruang dalam Rtrw Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2011-2031, dalam kurun 

waktu 20 tahun akan datang pengembangan kawasan permukiman akan tersebar diseluruh desa yang ada di 

Kabupaten Kotawaringin Barat: 

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 

Rencana pengembangan kawasan permukiman penunjang utama akan berpusat di ibukota kabupaten 

yaitu kota pangkalanbun, dengan tingkat pelayanan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). 

2. Pusat kegiatan Lokal (PKL) 

Pengembangan perumahan akan disebar di kawasan yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di 

Kecamatan Kumai, dan  

3. Pusat Pelayanan Lokal (PPL)  

termasuk didalamnya IKK Pangkalan Banteng, IKK Pangkalan Lada, IKK Kotawaringin Lama, IKK Arut 

Utara, Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan, Desa Teluk Bogam, Desa Kubu di Kecamatan Kumai, Desa 

Sidomulyo Kecamatan Pangkalan Banteng, dan Despot Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama. 

 

B. PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Pengembangan kawasan permukiman di kabupaten kotawaringin barat diarahkan guna pemenuhan 

perumahan yang layak huni untuk berbagai lapisan masyarakat. Klasifikasi dari permukiman yang ada di 

kabupaten kotawaringin barat terbagi atas tiga bagian, yaitu : 

1. Permukiman dengan kepadatan tinggi. 

Kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi berada di wilayah kecamatan pangkalan lada dengan 

tingkat kepadatan 116.62 jiwa/km2, kecamatan arut selatan dengan tingkat kepadatan 37.34 jiwa/km2, dan 

kecamatan pangkalan banteng dengan tingkat kepadatan 24.91 jiwa/km2; 

2. Permukiman dengan skala kepadatan sedang. 

Kawasan permukiman dengan kepadatan sedang berada di wilayah kecamatan kotawaringin lama dengan 

tingkat kepadatan 14.20 jiwa/km2., dan kecamatan kumai dengan tingkat kepadatan 14.94 jiwa/km2; 

3. Permukiman dengan skala kepadatan rendah 

Kawasan permukiman dengan kepadatan sedang berada diwilayah kecamatan arut utara dengan tingkat 

kepadatan 5.08 jiwa/km2. 

Jika dilihat dari kecenderungan yang ada, permukiman yang dibangun oleh masyarakat umumnya unplanned 

(tidak ada perencanaan sebelumnya) sehingga memiliki tipe pola permukiman yang mengelompok, sporadic, 

tumbuh disepanjang ruas jalan dan sungai membentuk pola curve linier, serta dibeberapa lokasi permukiman 

yang berkembang cenderung menjadi permukiman kumuh (slum area). Untuk permukiman yang 

dibangun/dikembangkan oleh  pengembang umumnyacluster dengan pola grid yang terdiri dari berbagai tipe 

hunian, sedangkan untuk rumah dinas  tidak  ada penambahan. 

C. KEBUTUHAN PERUMAHAN  

Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di kabupaten kotawaringin barat ditentukan berdasarkan 

atas luasan kapling rumah, diantaranya: 

1. Rumah kapling kecil, memiliki luas ±≥200 meter persegi. 

2. Rumah kapling menengah, luas lahan ±>250 meter persegi. 

3. Rumah kapling besar, luas lahan ±>500 meter persegi. 
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Tabel 2.2.  
Rencana Pengembangan Perumahan 

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2031 

Kecamatan 

Jumlah Pertambahan  
Kebutuhan Rumah Tahun 2031 (unit) 

Luas Lahan yang Dibutuhkan 
 untuk Pertambahan Rumah Tahun 2031 (m2) 

Besar Sedang Kecil Jumlah Besar Sedang Kecil Jumlah 

Kotawaringin Lama            638          1.913          3.826          6.377         318.866,36         478.299,54         765.279,26       1.562.445,16  

Arut Selatan         3.305          9.915       19.830       33.049     1.652.458,38     2.478.687,57     3.965.900,11       8.097.046,06  

Kumai         1.610          4.829          9.658       16.097         804.846,65     1.207.269,97     1.931.631,95       3.943.748,57  

Arut Utara            503          1.510          3.019          5.032         251.611,39         377.417,09         603.867,34       1.232.895,83  

Pangkalan Banteng         1.200          3.600          7.200       12.001         600.038,96         900.058,43     1.440.093,50       2.940.190,89  

Pangkalan Lada            985          2.955          5.910          9.850         492.508,46         738.762,70     1.182.020,31       2.413.291,47  

 total           8.241       24.722       49.444       82.407     4.120.330,20     6.180.495,30     9.888.792,48     20.189.617,98  

Sumber: RTRW Kotawaringin Barat, tahun 2011-2031 

 

D. RENCANA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang tertuang didalam RTRW Kotawaringin 

Barat, terintegrasikan dengan rencana pengembangan sarana prasarana sesuai dengan arahan tingkat 

pelayanan yang ada. Untuk lebih jelasnya, sebagi berikut: 

1. Pengembangan permukiman di Kota Pangkalanbun yang menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sarana 

prasarana yang dikembangkan berupa: 

a. Pengembangan jalan arteri primer 

b. Pengembangan jalan poros desa 

c. Pengembangan fasilitas lingkungan 

d. Pengembangan prasarana lingkungan 

e. Pengembangan terminal tipe c 

f. Pembangunan terminal tipe b menuju ke teriminal tipe a 

g. Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa 

h. Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan 

i. Pengembangan kawasan pariwisata 

j. Optimalisasi Bandara Iskandar 

2. Pengembangan perumahan dan permukiman di Kecamatan Kumai yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal 

(PKL), akan terintegrasi dengan arahan pengembangan sarana prasarana berupa: 

a. Pengembangan jalan arteri sekunder 

b. Pengembangan jalan poros desa 

c. Pengembangan fasilitas lingkungan 

d. Pengembangan dan perbaikan jalan akses ke PPK 

e. Pengembangan fasilitas lingkungan 

f. Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa 

g. Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan 

h. Pengembangan industry 

i. Pembangunan terminal tipe c 

j. Optimalisasi Pelabuhan Kumai 

3. Pengembangan perumahan dan permukiman di Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) antara lain Ikk 

Pangkalan Banteng, Ikk Pangkalan Lada, Ikk Kotawaringin Lama, Ikk Arut Utara, Desa Runtu Kecamatan 

Arut Selatan, Desa Teluk Bogam, Desa Kubu Di Kecamatan Kumai, Desa Sidomulyo Kecamatan 

Pangkalan Banteng, dan Despot Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama, terintegrasi dengan arahan 

pengembangan sarana prasarana meliputi: 
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a. Pengembangan jalan arteri sekunder 

b. Pengembangan dan perbaikan jalan akses ke PPK 

c. Pengembangan fasilitas lingkungan 

d. Pembangunan terminal tipe c 

e. Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa 

f. Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan 

g. Pengembangan fasilitas agropolitan area 

4. Pengembangan Kawasan Pantai 

Adanya pemikiran membuat kegiatan ekonomi di kawasan pantai Kotawaringin Barat karena menurut tata 

ruang wilayah Kabupaten kawasan pantai merupakan kawasan strategis pertumbuhan. Oleh sebabtiu 

memerlukan pengelolaan pantai yang berkelanjutan untuk mencegah terjadinya abrasi dan perubahan 

peruntukan lahan yang disebabkan eksploitasi kawasan pantai yang besar-besaran. Perlunya 

mengoptimalkan peruntukan lahan kurang produktif menjadi peruntukan kegiatan ekonomi yang bisa 

mengembangkan kawasan pantai Kotawaringin Barat menjadi daerah pertumbuhan Kota Baru. Terlebih 

lagi kawasan pantai memiliki potensi sebagai pengembangan kegiatan jasa transportasi dan wisata 

sebagai embrio kegiatan ekonomi di kawasan pantai Kotawaringin Barat. Posisi kawasan pantai 

Kotawaringin Barat yang strategis bisa dimanfaatkan sebagai gerbang masuk ke wilayah Provinsi 

Kalimantan Tengah melalui udara, laut dan darat. 

Keberadaan Bandara Internasional yang terletak di sekitar kawasan pantai dan bersebelahan dengan 

Pelabuhan Samudera merupakan salah satu faktor pendukung kegiatan jasa transportasi yang bisa 

berdampak pada pertumbuhan kawasan pantai. Berdasarkan pada masterplan kawasan Pantai di 

Kotawaringin Barat maka akan dikembangkan Kawasan Pantai dengan beberapa pertimbangan, antara 

lain: 

a. Konsep Pengembangan Kawasan Pantai dengan Modus Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Berdaya 

Tahan. 

b. Pengembangan Sektor Jasa Menjadi Kekuatan Pertumbuhan Ekonomi dan Wilayah Pantai 

c.   Visi Kedepan Kawasan Pantai Menjadi Kawasan Kota Baru yang  Menjadi Sumber 

Pendapatan Daerah dan Mampu Mengentaskan Kemiskinan. 

d. Mengembangkan Kawasan Perkotaan Pantai yang  Kondusif Berbasis Jasa dan Lingkungan; dan 

e. Kebijaksanaan tentang membuat kota baru yaitu Kota Pantai di kawasan pantai Kotawaringin Barat 

sebagai kawasan strategis pertumbuhan wilayah 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperoleh bahwa untuk pengembangan kawasan pantai akan 

difokuskan kepada hasil dari kajian potensi, Kebijakan Pemerintah, Kebijakan Tata Ruang yang telah ada 

dan hasil studi-studi yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maka arahan 

Kota Baru di kawasan pantai dititik beratkan pada kota jasa. Kota Jasa dititik beratkan pada “Kota jasa 

transportasi” dan wisata. Dimana jasa transportasi yang seharusnya dapat dikembangkan adalah jasa 

angkutan udara, angkutan laut dan angkutan darat. Kegiatan jasa angkutan ini melayani kegiatan 

transportasi regional antar provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan desa. Sehingga dapat memudahkan 

akses antar wilayah dari kawasan Pantai ke kawasan lain. 

5. Pengembangan Kawasan Budidaya 

Berdasarkan dari pertimbangan kebijakan yang di hasilkan pada Pengembangan Kawasan Strategis Cepat 

Tumbuh Khusus Bidang Ekonomi di Kotawaringin Barat, kawasan budidaya merupakan salah satu 

prioritas daerah yang lebih dipusatkan pada pengembangan kawasan sentra produksi. Kawasan sentra 

Produksi yang mana di dominasi oleh kawasan perairan dan potensi lahan budidaya perikanan menjadikan 

Kabupaten Kotawaringin Barat cocok untuk pengembangan kawasan budidaya perikanan.Tantangan yang 

dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan di KalimantanTengah antara lain belum terpadunya 

usaha penangkapan ikan, tambak ikan, serta budidaya perikanan lainnya, dan penggunaan teknologi 

penangkapan dan pengolahan hasil ikan yang belum memadai. 

Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan perekonomian berbasis kelautan ini antara lain pemberian 

kredit mikro kepada nelayan, peningkatan kualitas produkperikanan di pasar lokal dan untuk ekspor, dan 
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pengembangan industri yang berasal dari produk olahan ikan dianggap sebagai strategi terbaik dimana 

pemanfaatan sumberdaya ikan yang ada dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengembangan 

sektor kelautan ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar memberikan dampak yang 

besar bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Kawasan strategis cepat tumbuh yang perlu didorong dan dipercepat pertumbuhannnya yang diarahkan 

untuk dikelola dalam kerangka “Kawasan Sentra Produksi” antara lain adalah kecamatan Arut Selatan dan 

Kecamatan Kumai.   

 

E. PERMUKIMAN DALAM RENCANA POLA RUANG 

Berdasarkan rencana pola ruang didalam rtrw kotawaringin barat, arahan pengembangan untuk kawasan 

perumahan di kabupaten kotawaringin barat pada masa mendatang adalah sebagai berikut : 

1. Pembangunan rumah tidak boleh merusak kondisi lingkungan yang ada. 

2. Dalam penataan rumah harus memperhatikan lingkungan dan harus berpegang pada ketentuan kdb dan 

klb yang telah ditetapkan. 

3. Pada kawasan-kawasan atau lokasi-lokasi yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan bersifat khusus 

sebaiknya tidak dialihfungsikan untuk permukiman atau kegiatan lain yang diperkirakan dapat menurunkan 

kualitas lingkungan. 

4. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengadakan rumah sendiri tetapi penataannya harus mengikuti 

rencana tata ruang dan advis planning yang dikeluarkan oleh dinas permukiman dan prasarana wilayah. 

5. Untuk pengembangan perumahan yang dilakukan oleh developer harus disertai juga dengan 

pembangunan fasilitas umum dan sosial terutama pada rth dan lapangan olah raga, tempat ibadah, 

makam, perbelanjaan,  serta jalan yang menghubungkan dengan jalan yang ada disekitarnya dan jalan 

utama kota. 

6. Pada kawasan terbangun kota, harus disediakan ruang terbuka hijau yang cukup yaitu: 

a. Untuk kawasan yang padat, minimum disediakan area 10% dari luas total kawasan. 

b. Untuk kawasan yang berkepadatan bangunannya sedang harus disediakan ruang terbuka hijau 

minimum 20 % dari luas kawasan. 

c. Untuk kawasan berkepadatan bangunan rendah harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 30 % 

terhadap luas kawasan secara keseluruhan. 

d. Untuk kawasan permukiman, taman harus disediakan ruang terbuka hijau 60 % terhadap luas 

kawasan secara keseluruhan. 

 

F.   KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 

Untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan 

permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian 

peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan)   tanah,   letak/kedudukan   lokasi,   tingkat   

kepadatan   penduduk,   tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat 

lokal. Selain itu digunakan kriteria  sebagai  kawasan  penyangga  kota  metropolitan  seperti  kawasan 

permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi 

bagian dari kota metropolitan. 

Berdasarkan uraian diatas maka untuk menetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-

kriteria yang dikelompok kedalam kriteria: 

 Vitalitas Non Ekonomi 

 Vitalitas Ekonomi Kawasan 

 Status Kepemilikan Tanah 

 Keadaan Prasarana dan Sarana 

 Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota 

 Prioritas Penanganan 
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Kegiatan penilaian kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing 

kriteria diatas. Umumnya dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda-beda. 

Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria bersifat relatif dan  bergantung  pada  preferensi  individu  atau  

kelompok  masyarakat  dalam  melihat pengaruh masing-masing kriteria. Penjabaran dari variabel masing-

masing kriteria-kriteria tersebut antara lain: 

1. KRITERIA VITALITAS NON EKONOMI 

Kriteria ini terdiri atas variabel sebagai berikut: 

a. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

b. Kota atau RDTK, dipandang perlu sebagai legalitas kawasan dalam ruang kota. 

c. Fisik bangunan perumahan permukiman dalam kawasan kumuh memiliki indikasi terhadap 

penanganan kawasan permukiman kumuh dalam hal kelayakan suatu hunian berdasarkan intensitas 

bangunan yang terdapat didalamnya. 

d. Kondisi Kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh yang dinilai, mempunyai indikasi 

terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan kerapatan dan kepadatan 

penduduk. 

2. KRITERIA VITALITAS EKONOMI 

Kriteria ini mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam kaitannya 

dengan indikasi pengelolaan kawasan sehingga peubah penilai untuk kriteria ini meliputi: 

a. Tingkat  kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya  pada  wilayah  kota, apakah apakah 

kawasan itu strategis atau kurang strategis. 

b. Fungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, dimana keterkaitan dengan faktor ekonomi 

memberikan ketertarikan pada investor untuk dapat menangani kawasan kumuh yang ada. Kawasan 

yang termasuk dalam kelompok ini adalah pusat-pusat aktivitas bisnis dan perdagangan seperti 

pasar, terminal/stasiun, pertokoan, atau fungsi lainnya. 

c. Jarak jangkau kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk kawasan permukiman kumuh. 

3. KRITERIA STATUS TANAH 

Perubah penilai dari kriteria ini meliputi: 

a. Status pemilikan lahan kawasan perumahan permukiman.  

b. Status sertifikat tanah yang ada. 

4. KRITERIA KONDISI PRASARANA DAN SARANA 

Kriteria  Kondisi  Prasarana  dan  sarana  yang  mempengaruhi  suatu  kawasan permukiman menjadi 

kumuh, paling tidak terdiri atas: 

a. Kondisi Jalan 

b. Drainase 

c. Air bersih  

d. Air limbah 

5. KRITERIA KOMITMEN PEMERINTAH SETEMPAT 

Perubah penilai dari kriteria ini akan meliputi: 

a. Keinginan  pemerintah  untuk  penyelenggaraan  penanganan  kawasan  kumuh dengan indikasi 

penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan penanganannya. 

b. Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya rencana penanganan (grand scenario) 

kawasan, rencana induk (master plan) kawasan dan lainnya. 

 

6. KRITERIA PRIORITAS PENANGANAN 

Penentuan kriteria ini menggunakan variabel sebagai berikut: 

a. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan pusat kota metropolitan. 

b. Kedekatan   lokasi   kawasan   permukiman   kumuh   dengan   kawasan   pusat pertumbuhan bagian 

kota metropolitan. 
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c. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan lain (perbatasan) bagian kota 

metropolitan. 

d. Kedekatan   lokasi   kawasan   kumuh   dengan   letak   ibukota   daerah   yang bersangkutan. 

Berdasarkan dari hasil penilaian kriteria dan data kekumuhan Kabupaten Kotawaringin Barat diperoleh 2 

kecamatan prioritas penanganan kumuh yaitu Kecamatan Arut Utara dan Kecamatan Kotawaringin Lama, 

Kedua kecamatan tersebut memiliki nilai bobot yang menjadi prioritas penanganan kawasan kumuh dengan 

luas kawasan kumuh di Kecamatan Arut Utara sebesar 2.834 Ha dan untuk Kotawaringin Lama sebesar 

4.614,83 Ha. 

 

 

1.3. REVIEW KEBIJAKAN STRATEGIS 

 

No Elemen Kunci 
RPJMN Tahun 2015-

2019 
Review RPJMD 

Kobar Th 2012-2016 
Review RTRW Kobar Keterkaitan Strategi 

1. Percepatan 
pembangunan 
infrastruktur 

 Mempercepat 
pembangunan 
infrastruktur 
transportasi untuk 
memperlancar arus 
barang, jasa, 
penduduk, dan 
modal, dengan 
prioritas pada 
peningkatan 
kapasitas dan 
kualitas jaringan 
jalan Lintas 
Kalimantan, Jalan 
Pengumpan, 
angkutan sungai 
dan laut, serta 
angkutan udara; 

 Mengembangkan 
penggunaan 
teknologi informasi 
dan komunikasi 
untuk memfasilitasi 
perdagangan dan 
informasi antar 
wilayah; 

 Mempercepat 
pemenuhan suplai 
energi/listrik untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
domestik dan 
industri. 

 Mempercepat 
pembangunan 
jalan darat  untuk 
membuka 
keterisolasian.  

 Meningkatkan 
pembangunan 
infrastruktur yang 
mendorong 
pertumbuhan 
wilayah 
kecamatan. 

 Melanjutkan 
pengembangan 
pelabuhan 
multipurpose, 
pelabuhan roro, 
dan serta 
pelabuhan 
samudera guna 
mendukung 
percepatan 
perekonomian 
daerah.  

 Pembangunan 
Bandara 
Internasional 
secara bertahap 
mengantisipasi 
kemajuan 
perekonimian 
daerah.  

 Peningkatan 
fasilitas Kabupaten 
dan Kecamatan 

 Peningkatan dan 
Perluasan Pasar 
Kabupaten, 
Kecamatan dan 
Desa.  

 Pelayanan dan 
akses air bersih 
dengan harga 
terjangkau bagi 
seluruh 
masyarakat, 
khususnya 
masyarakat 

 meningkatkan fungsi 
dan pelayanan jalan 
yang menghubungkan 
wilayah utara  dan 
wilayah Kotawaringin 
Lama; 

 mempertegas dan 
menetapkan pusat-
pusat permukiman yang 
memenuhi kriteria 
sebagai pusat 
pelayanan kawasan 
(PPK)  dan pusat 
pelayanan lingkungan 
(PPL) dengan 
memperhatikan fungsi 
utamanya; 

 meningkatkan 
aksesbilitasnya 
terutama melalui 
pengembangan 
prasarana perhubungan; 

 mengembangkan sistem 
meningkatkan 
pelayanan dan sumber 
energi listrik khususnya 
pada daerah-daerah 
yang baru berkembang 

 Pengembangan 
kawasan sentra 
produksi 

 Perwujudan rencana 
tata ruang wilayah 
(RTRW) Perkotaan 

 Mempercepat 
pembangunan jalan 
darat  untuk membuka 
keterisolasian.  

 Meningkatkan 
pembangunan 
infrastruktur yang 
mendorong 
pertumbuhan wilayah 
kecamatan. 

 Mempercepat 
pembangunan 
infrastruktur 
transportasi untuk 
memperlancar arus 
barang, jasa, 
penduduk, dan modal, 
dengan prioritas pada 
peningkatan kapasitas 
dan kualitas jaringan 
jalan Lintas 
Kalimantan, Jalan 
Pengumpan, angkutan 
sungai dan laut, serta 
angkutan udara 
dengan pembangunan 
; 

 Mempertegas dan 
menetapkan pusat-
pusat permukiman 
yang memenuhi 
kriteria sebagai pusat 
pelayanan kawasan 
(PPK)  dan pusat 
pelayanan lingkungan 
(PPL) dengan 
memperhatikan fungsi 
utamanya; 

 meningkatkan 
pelayanan dan sumber 
energi listrik 
khususnya pada 
daerah-daerah yang 
baru berkembang 

 meningkatkan 
keterkaitan sistem 
minabisnis dari hulu ke 
hilir dan 
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No Elemen Kunci 
RPJMN Tahun 2015-

2019 
Review RPJMD 

Kobar Th 2012-2016 
Review RTRW Kobar Keterkaitan Strategi 

berpenghasilan 
rendah. 

 Pengembangan 
kawasan strategis 
cepat tumbuh 

pengembangan 
kawasan minapolitan 
yang terpadu 

2. Sektor Pusat-
pusat kegiatan 

 Daerah Tertinggal, 
Terdepan, Terluar, 
& Pasca-konflik 

 Meningkatkan 
kualitas pendidikan 
dan sumberdaya 
manusia  

 Meningkatkan 
peran serta 
masyarakat dalam 
proses 
pembangunan 

 Menata dan 
mengembangkan 
wilayah 
administrative 
melalui pemekaran 
wilayah  
 

 meningkatkan fungsi 
dan pelayanan jalan 
yang menghubungkan 
wilayah utara  dan 
wilayah Kotawaringin 
Lama; 

 mempertegas dan 
menetapkan pusat-
pusat permukiman yang 
memenuhi kriteria 
sebagai pusat 
pelayanan kawasan 
(PPK)  dan pusat 
pelayanan lingkungan 
(PPL) dengan 
memperhatikan fungsi 
utamanya; 

 meningkatkan 
aksesbilitasnya 
terutama melalui 
pengembangan 
prasarana perhubungan; 

 mengembangkan 
pelabuhan pariwisata 
Tanjung Puting untuk 
mendukung 
pengembangan 
pariwisata di kabupaten;  

 mengembangkan sistem 
transportasi udara di 
Desa Sebuai 
Kecamatan Kumai; 

 mengembangkan 
terminal di semua PPK; 

 pengembangan PPL 
dengan memperhatikan 
karakter desa-desa; 

 meningkatkan 
pelayanan dan sumber 
energi listrik khususnya 
pada daerah-daerah 
yang baru berkembang 

 mengembangkan 
keterkaitan antarara 
pusat-pusat 
pertumbuhan melalui 
pembangunan 
infrastruktur dan 
aksesibilitas 
transportasi 

 mempertegas dan 
menetapkan pusat-
pusat permukiman 
yang memenuhi 
kriteria sebagai pusat 
pelayanan kawasan 
(PPK)  dan pusat 
pelayanan lingkungan 
(PPL) dengan 
memperhatikan fungsi 
utamanya; 

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2017 

 

1.4. PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN 

A. KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

Pengembangan kawasan minapolitan merupakan alternatif untuk pengembangan wilayah perdesaan berbasis 

usaha minabisnis secara terpadu. Terkait dengan kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi didalam 

RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat pengembangan kawasan minapolitan merupkan salah satu upaya 

menggunakan dan memberdayakan potensi lokal. Kawasan minapolitan disini diartikan sebagai sistem 

fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat 

minapolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk kawasan minapolitan. Disamping itu, kawsan minapolitan 

ini juga dicirikan dengan kawasan perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan 
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usaha minabisnis di pusat minapolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan 

pembangunan perikanan (minabisnis) di wilayah sekitarnya. 

Dalam pengembangannya, kawasan minapolitan tidak bisa terlepas dari pengembangan sistem pusat-pusat 

kegiatan nasional (RTRWN) dan sistem pusat kegiatan pada tingkat propinsi (RTRW Propinsi) dan Kabupaten 

(RTRW Kabupaten). Hal ini disebabkan, rencana tata ruang wilayah merupakan kesepakatan bersama tentang 

pengaturan ruang wilayah. Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), maka 

pengembangan kawasan minapolitan hendaknya mendukung pengembangan kawasan andalan. Dengan 

demikian, tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan. 

Disamping itu, pentingnya pengembangan kawasan minapolitan diindikasikan oleh ketersediaan lahan 

perikanan dan tenaga kerja yang murah, telah terbentuknya kemampuan (skill) dan pengetahuan (knowledge) 

di sebagian besar pembudidaya, jaringan (network) terhadap sektor hulu dan hilir yang sudah terjadi, dan 

kesiapan pranata (institusi). Lebih jauh lagi, mengingat pengembangan kawasan minapolitan ini menggunakan 

potensi lokal, maka konsep ini sangat mendukung perlindungan dan pengembangan budaya lokal. 

Secara lebih luas, pengembangan kawasan minapolitan diharapkan dapat mendukung terjadinya sistem kota-

kota yang terintegrasi. Hal ini ditunjukkan dengan keterkaitan antar kota dalam bentuk pergerakan barang, 

modal dan manusia. Melalui dukungan sistem infrastruktur transportasi yang memadai, keterkaitan antar 

kawasan minapolitan dan pasar dapat dilaksanakan. Dengan demikian, perkembangan kota yang serasi, 

seimbang, dan terintegrasi dapat terwujud. Dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan secara 

terintegrasi, Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyusun masterplan pengembangan kawasan minapoli tan 

yang akan menjadi acuan penyusunan program pengembangan. 

Konsep dasar pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi tujuan dan fungsi 

pengembangan kawasan, serta strategi-strategi pengembangan kawasan minapolitan. Dengan konsep 

pengembangan yang menyeluruh (comprehensive) diharapkan rencana dan pengembangan kawasan 

minapolitan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat berjalan dengan sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan 

tata ruang dan kebijakan sektoral yang telah ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Sasaran pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Kotawringin Barat 

adalah: 

1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pelaku minabisnis sehingga mampu meningkatkan produksi, 

produktivitas komoditi perikanan serta produk-produk olahan hasil perikanan, yang dilakukan dengan 

pengembangan sistem dan usaha minabisnis yang efisien dan menguntungkan serta berwawasan 

lingkungan; 
2. Semakin kuatnya kelembagaan pembudidaya ikan; 

3. Terbangunnya kelembagaan sistem minabisnis (penyedia agroinput, pengolahan hasil, pemasaran, dan 

penyediaan jasa); 

4. Berkembangnya kelembagaan penyuluhan pembangunan terpadu; 

5. Berkembangnya iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi; 

6. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana meliputi jaringan jalan, irigasi, pasar, air bersih, 

telekomunikasi, listrik dan lainnya. 

7. Meningkatnya keterkaitan pengembangan kawasan perikanan dengan kegiatan pariwisata. 

8. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sistem minabisnis yang 

utuh mulai dari  hulu  sampai  hilir  dengan berorientasi pada komoditi unggulan perikanan tangkap. 

 

B. SISTEM PELAYANAN KAWASAN MINAPOLITAN 

Sesuai dengan Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, secara hirarkis pusat pelayanan 

tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kawasan Perkotaan Pangkalan Bun yang berfungsi sebagai 

Pusat Kegiatan Lokal (PKL).  PKL merupakan merupakan pusat permukiman perkotaan dengan skala 

pelayanan kecamatan (hirarki II) dengan orientasi kegiatan berupa pemerintahan, perdagangan dan jasa, 

pelayanan masyarakat dan lain-lain. Dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan, Kawasan Perkotaan 

Pangkalan Bun berfungsi menyediakan pelayanan administrasi pemerintahan kabupaten, kesehatan, 

pendidikan, keamanan, perbankan, perdagangan dan jasa. 

Pelayanan kawasan minapolitan didukung oleh PKL I di Kecamatan Kumai yaitu Kelurahan Kumai Hulu. PKL I 

merupakan kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai outlet masuk wilayah kabupaten/propinsi melalui laut, 
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industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan skala pelayanan beberapa 

kecamatan. PKL I didukung oleh Pusat Pelayanan Lokal (PPL) di seluruh kelurahan/desa pada wilayah 

administrasi Kecamatan Kumai. 

Dalam struktur kawasan minaplitan, terdiri dari pusat mina (minapolis) dan daerah pendukung (hinterland). 

Pada kawasan minapolitan Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menjadi minapolis bagi kawasan minapolitan 

adalah Kelurahan Kumai Hilir. Sedangkan yang menjadi hinterland adalah seluruh kelurahan/desa pada wilayah 

administrasi Kecamatan Kumai (kecuali Kelurahan Kumai Hulu yang berstatus PKL.  

PPL merupakan pusat permukiman/kegiatan dengan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung (hirarki IV) 

dengan arahan pengembangan skala pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya.  Pusat 

Pelayanan Lokal dalam kawasan minapolitan meliputi: 

1. PPL Kelurahan Candi 

2. PPL Desa Sungai Cabang  

3. PPL Desa Teluk Pulai  

4. PPL Desa Sungai Sekonyer  

5. PPL Desa Kubu  

6. PPL Desa Sungai Bakau  

7. PPL Desa Teluk Bogam  

8. PPL Desa Keraya  

9. PPL Desa Sebuai   

10. PPL Desa Sungai Kapitan  

11. PPL Desa Batu Belaman  

12. PPL Desa Sungai Tendang  

13. PPL Desa Sungai Bedaun  

14. PPL Desa Bumi Harjo  

15. PPL Desa Pangkalan Satu 

16. PPL Desa Sebuai Timur 

 

 
Gambar 2.2.   

Skema Arahan Struktur Ruang Kawasan Minapolitan Kab. Kotawaringin Barat 

Secara eksternal, kawasan minapolitan Kabupaten Kotawaringin Barat ditunjang juga oleh kawasan-kawasan: 
1) Kawasan perkotaan Pangkalan Bun sebagai ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat  

2) Kawasan Strategis Andalan Wilayah Sungai Jelai – Kendawangan  

3) Kawasan Lindung Nasional terdiri dari TN Tanjung Putting dan TWA Tanjung Keluang/Teluk Keluang 

4) Kawasan Andalan berupa Kawasan Sampit - Pangkalan Bun dan sekitarnya (pertanian, kehutanan, 

perkebunan, perikanan, industri dan pariwisata) dan Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang dan 

sekitarnya (perikanan, pertambangan dan pariwisata). 

PKL I

Kel. Kumai Hulu

PPL

PPL

Kel. Kumai Hilir

(minapolis)

16 desa/kelurahan

(hinterland)

Kota Pangkalan Bun

PKL 
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Pusat-pusat jasa kawasan merupakan komponen pendukung pengembangan kawasan minapolitan sebagai 

satu elemen dalam rantai usaha kawasan.  Pusat jasa kawasan minapolitan berfungsi menyediakan 

jasa/perdagangan sarana produksi (faktor input produksi) seperti sembako, bahan bakar minyak (BBM), minyak 

pelumas, dan peralatan produksi, jasa/perdagangan, sarana penunjang pengolahan, fasilitas begnkel dan 

docking kapal/perahu nelayan, dan lain sebagainya. Rencana pusat jasa kawasan minapolitan berada di 

ibukota Kecamatan Kumai tepatnya di PPI Kumai, serta desa-desa/kelurahan-kelurahan yang berfungsi 

sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL). 

 

1.5. SISTEM JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI UTAMA 

Dalam RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat rencana pengembangan dan pembangunan sistem prasarana 

di Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan terpadu merata, dan terstruktur berdasarkan pada rencana 

pengembangan wilayah dan lokasi pusat kegiatan yang ditekankan pada upaya peningktan pelayanan, penambahan 

kapasitas dan jangkauan pelayanan serta potensi yang perlu didorong. 

Sistem prasarana wilayah ini perlu diupayakan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi wilayah khususnya antar 

pusat kegiatan dan identitas kegiatan ekonomi di masing-masing pusat pertumbuhan. Selanjutnya melalui hubungan 

antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan dan wilayah potensial, diharapkan dapat mendorong interaksi 

kegiatan antar pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya atau antar satuan wilayah pengembangan. 

Adapun sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini meliputi: 

 Sistem jaringan transportasi darat  

 Sistem jaringan transportasi perkeretaapian 

 Sistem jaringan transportasi laut 

 Sistem jaringan transportasi udara 

 

2.5.1. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT 

Kedudukan daerah ini dilihat dari aspek sistem transportasi sangat menguntungkan. Daerah ini 

mempunyai lintasan jalan lintas Selatan Kalimantan. Keterkaitan (linkage) dengan daerah luar belum 

optimal kapasitas jalan nasional masih belum memadai untuk memikul beban yang besar. Transportasi 

yang menghubungkan Kota Pangkalan Bun dengan daerah pesisir dan hubungan kota kecamatan dengan 

desa-desa sekitar belum seluruhnya lancar. 

Oleh karena itu, pembangunan sistem jaringan transportasi darat kabupaten dilakukan secara terpadu 

untuk mendukung pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan, mempermudah hubungan atau 

komunikasi dalam dan antar wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten, dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

 

2.5.2.  JARINGAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN 

Sistem jaringan jalan kabupaten terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. 

Pengembangan sistem jaringan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memanfaatkan sistem 

jaringan jalan primer yang ada dan pengembangan jaringan potensial maupun jalan baru antara lain 

sebagai berikut :  

1. Jaringan Jalan 

2. Jaringan Prasarana 

3. Jaringan Pelayanan 

Pengembangan sistem jaringan jalan ini dilakukan dengan membuat hubungan antar wilayah perkotaan 

dan perdesaan sesuai dengan hirarkinya. Peningkatan jaringan jalan dilakukan dengan peningkatan 

kualitas jalan yang telah ada, optimalisasi fungsi jalan, dan pembangunan jalan baru. Kabupaten 

Kotawaringin Barat memiliki kawasan strategis untuk dikembangkan, sementara itu masih banyak terdapat 

jalan potensial yang dapat ditingkatkan fungsinya untuk menghubungkan antar kawasan.  
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2.5.3. PRASARANA TERMINAL PENUMPANG 

Pengembangan Sistem Terminal yang terpadu, dilakukan dengan cara :  

1. Terminal penumpang tipe B Natai Suka di Pangkalan Bun;  

2. Pengembangan terminal tipe C untuk mendukung fungsi PPK yang berlokasi di Kotawaringin Lama;  

3. Pembangunan terminal tipe A yang berlokasi di Bundaran Gentong; 

Prasarana terminal yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini adalah Terminal Natai Suka. 

Terminal Natai Suka merupakan terminal induk tipe B dan satu-satunya terminal yang terdapat di 

Kabupaten Kotawaringin Barat. Keberadaan terminal ini sangat strategis untuk melayani penumpang yang 

akan bepergian masuk dan keluar dari Pangkalan Bun. Sedangkan terminal lain yang menjadi satu sistem 

terminal dalam wilayah belum ada. Oleh karena itu, dalam rangka mengatur sistem transportasi darat, 

perlu dibangun sistem terminal yang menjangkau seluruh wilayah. 

 

2.5.4. PRASARANA ANGKUTAN UMUM 

Jaringan pelayanan angkutan antara seluruh ibukota kabupaten dalam provinsi meliputi : 

1. Angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) : Palangka Raya – Pangkalan Bun – Nanga Bulik – 

Pontianak 

2. Angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP): 

 Palangka Raya – Pangkalan Bun 

 Kasongan – Pangkalan Bun 

 Sampit – Pangkalan Bun 

 Kuala Pembuang – Pangkalan Bun 

 Pangkalan Bun – Nanga Bulik 

 Pangkalan Bun – Sukamara 

 Angkutan perintis perdesaan :  

 Pangkalan Bun - Kumpai Batu; Pangkalan Bun - Sungai Rangit; Pangkalan Bun – Runtu; 

Pangkalan Bun - Pangkalan Lada; Pangkalan Bun – Pirsus; Pangkalan Bun - Amin Jaya; 

Pangkalan Bun – Kumai; Pangkalan Bun -Pangkut; angkutan kota Pangkalan Bun; dan 

Pangkalan Bun - Teluk Bogam - Sebuai. 

3. Angkutan barang: 

 Angkutan barang dari pelabuhan panglima utar menuju terminal barang Sungai Kapitan. 

 

 

2.5.5. SISTEM JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI SUNGAI DAN LAUT 

Rencana pengembangan sistem transportasi sungai dan laut dilakukan dalam rangka peningkatan 

pelayanan terhadap pergerakan penumpang dan barang di masa mendatang. Hal ini tentunya sangat 

terkait dengan beberapa hal, yaitu:  

1. Sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Tengah di bagian barat, tentu kegiatan perdagangan dan 

jasa di Kabupaten Kotawaringin Barat akan semakin ramai.  

2. Tren kegiatan pada sub sektor perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat  dari tahun ke tahun 

yang cenderung meningkat pesat tentunya perlu mendapatkan perhatian kaitannya dengan 

pengiriman CPO.   

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka rencana pengembangan sistem transportasi sungai dan 

laut di Kabupaten Kotawaringin Barat diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu pengembangan pelabuhan 

laut untuk pergerakan penumpang dan pengembangan pelabuhan laut untuk pergerakan barang. 

Rinciannya di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel berikut ini. 
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Tabel 2.3.  

Rencana Klas Pelabuhan Penyeberangan Penumpang 

Pelabuhan Penyeberangan Pengelolaan Fungsi 

Pelabuhan Feri Bumiharjo LLASDP Lintas Propinsi 

Pelabuhan Kumai Pelindo III Lintas Propinsi 
Sumber : RTRW Kotawaringin Barat   

 
 

Tabel 2.4.  
Rencana Klas Pelabuhan Barang 

Pelabuhan Barang Pengelolaan Status 
Jaringan  

Pelayanan 
Fungsi 

Peti Kemas Bumiharjo Pelindo III Diusahakan Laut PIH 

Pangkalan Bun AdPel Diusahakan Laut PR 

CPO Pelindo III Diusahakan Laut PIH 

LLASDP LLASDP Diusahakan Sungai RoRo 
Sumber : RTRW Kotawaringin Barat   

 
Keterangan :  PIH =  Pelabuhan Internasional Hubung 

PR =  Pelabuhan Regional 
PL =  Pelabuhan Lokal 

Rencana pengembangan sistem transportasi sungai dilakukan untuk menghubungkan pusat-pusat 

pemukiman dengan daerah belakangnya yang belum terjangkau oleh transportasi darat. Upaya ini dapat 

ditempuh melalui :  

1. Pengembangan transportasi sungai yang menghubungkan ke daerah-daerah yang belum terjangkau 

oleh pelayanan transportasi jalan darat, khususnya daerah pesisir dan desa-desa yang terletak di 

sepanjang Sungai Arut.   

2. Perlunya pengaturan dalam hal operasional speed boat, mengingat kondisi lapangan yang terjadi 

saat ini adalah tidak adanya pengelolaan operasional speed boat sehingga seringkali penumpang 

dirugikan.   

3. Peningkatan keamanan transportasi sungai dengan memasang rambu-rambu pada sungai yang 

difungsikan sebagai jalur utama penyeberangan dan penggunaan baju pelampung penumpang. Hal 

ini dilakukan mengingat sebagian jalur yang dilalui merupakan perairan laut yang pada waktu musim 

timur tiba, gelombang lautnya akan menjadi ancaman dalam penyeberangan.  

 

2.5.6. SARANA PELABUHAN SUNGAI 

Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pintu gerbang keluar masuk perdagangan dan jasa di Provinsi 

Kalimantan Tengah merupakan kawasan strategis maka diperlukan pengembangan pelabuhan laut yang 

sudah ada dan bahkan pembuatan pelabuhan yang baru :  

A. PELABUHAN SUNGAI 

Untuk pelabuhan sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah ada di Kecamatan Kumai, tetapi 

seiringinya waktu ternyata tingkat kegiatan yang ada di pelabuhan kumai sudah tidak sesuai dengan 

kapasitas pelabuhan maka diperlukan pengembangan pelabuhan yang lebih baik. Pada pelabuhan 

kumai terdapat 3 aktivitas yang ada di pelabuhan. Pertama di fungsikan sebagai pelabuhan 

penumpang (komersil) dan yang kedua sebagai pelabuhan peti kemas dengan mengguanakan kapal 

modern serta yang ketiga sebagai bongkar muat barang kapal tradisional. Dari ketiga kegiatan 

tersebut akan dipisah untuk pelabuhannya. Untuk pelabuhan peti kemas akan dipindahkan ke 

pelabuhan tanjung kalap yang  juga ada di Kecamatan Kumai tapi tepatnya di Desa Pangkalan Satu. 

Untuk kegiatan penumpang akan dipindahkan pada pelabuhan baru yang sekarang sedang dalam 

peresmian yaitu pelabuhan ro-ro tetapi juga masih bisa digunakan pada pelabuhan kumai. Untuk 
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kegiatan bongkar muat kapal tradisional tetap pada pelabuhan yang ada. Rencana pengembangan 

pelabuhan sungai terdiri dari; 

 pelabuhan sungai pasar indrasari Pangkalan Bun (1.078 m2/2 unit); 

 pelabuhan sungai pasar saik di Pangkalan Bun (sungai arut/288m2); 

 pelabuhan sungai Kumai (sungai kumai/251m2); 

 

 

B. JARINGAN ANGKUTAN SUNGAI 

Untuk pelabuhan khusus di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah terencana sesuai dengan harapan. 

Untuk pelabuhan CPO atau pelabuhan tanjung kalap semua fasilitas yang ada sudah sesuai dengan 

standar internasional hanya infrastruktur yang menuju pelabuhan Tanjung Kalap perlu pembenahan. 

Pada pelabuhan CPO atau Tanjung Kalap juga akan diperuntukan sebagai peti kemas tingkat 

nasional. Pada pelabuhan Tanjung Kalap juga ada kegiatana bongkar tambang biji besi sehingga 

rencana kedepan daerah tersebut dijadikan kawasan industri. Terdapat juga pelabuhan di Natai 

Peramuan yang dipergunakan sebagai tempat pengolahan bahan baku kertas. Rencana kedepan 

Kabupaten Kotawaringin Barat juga membangun pelabuhan samudra yang berada di daerah sebuai. 

Jaringan angkutan sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut: 

1. Seruyan Hulu – Seruyan Tengah – Pangkalan Bun; 

2. Kumai – Pangkalan Lada; 

3. Pangkalan Bun – Arut Utara; 

4. Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama – Lamandau – Delang; 

5. Kotawaringin Lama – Bulik Timur; 

6. Kotawaringin Lama – Pangkalan Bun. 

 

C. JARINGAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN 

Rencana pengembangan angkutan penyeberangan adalah Kumai – Kendal di Jawa Tengah (lintas 

koneksitas). 

 

D. JALUR PELAYARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN 

Untuk saat ini jalur pelayaran saat ini yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi jalur 

pelayaran penumpang atau komersil seperti untuk jalur perdagangan nasional, Kumai – Semarang, 

Kumai – Gresik, Kumai – Jakarta, dan beberapa kota di jawa. Untuk jalur ekspor seperti CPO, Biji 

Besi, Plywood tujuan pelayarannya Kumai – Timur Tengah, Kumai – Eropa, Kumai China, Kumai – 

Jepang, Kumai – India dan beberapa kota dunia lainnya. Untuk jalur pelayaran yang sudah ada cukup 

bagus. Rencana pengembangan jalur pelayaran kedepan lebih kepada sektor perdagangan terutama 

ekspor barang. 

 

2.5.7. SISTEM TRANSPORTASI LAUT 

A. TATANAN KEPELABUHAN 

1. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul terdiri atas: 

a. Pelabuhan Kumai di kecamatan Kumai, dengan alur pelayaran meliputi Kumai-Semarang, 

Kumai-Surabaya; 

b. Pelabuhan Pangkalan Bun di kec. Arut Selatan  dengan alur pelayaran meliputi Pangkalan 

Bun-Pontianak, Pangkalan Bun-Semarang, Pangkalan Bun-Surabaya, Pangkalan Bun-

Banjarmasin. 
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2. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan khusus/ multi purpose terdiri atas pelabuhan 

tanjung kalap berada di bumiharjo kecamatan  Kumai dengan alur pelayaran meliputi: Kumai-

Semarang, Kumai-Jakarta, Kumai-Surabaya, Kumai-luar negeri, Kumai-Belawan;  

3. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan angkutan barang dan penumpang ke luar pulau 

adalah pelabuhan ro-ro di kecamatan Kumai, dengan jalur Kumai-Jepara, Kumai-Semarang, 

Kumai-Surabaya, Kumai - Kendal; 

4. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan tempat pendaratan ikan (TPI)  adalah pelabuhan 

Kumai; dan 

5. Rencana pengembangan pelabuhan niaga berada di Kecamatan Kumai. 

B. ALUR TRANSPORTASI LAUT 

Meliputi alur pelayaran nasional: barang dan penumpang : Kumai - Semarang; Kumai – Surabaya; 

Kumai – Jakarta; dan barang : Pangkalan Bun – Semarang; Pangkalan Bun – Surabaya; Pangkalan 

Bun – Jakarta. 

 

2.5.8. PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI UDARA 

Rencana pengembangan sistem transportasi udara dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan 

terhadap pergerakan penumpang dan mewujudkan terciptanya hubungan kewilayahan dengan daerah-

daerah luar yang dapat mendukung perkembangan ekonomi wilayah dan peralihan teknologi di masa 

mendatang. Hal ini tentunya sangat terkait dengan beberapa hal, yaitu:  

1. Sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Tengah di bagian barat, tentu kegiatan perdagangan dan 

jasa di Kabupaten Kotawaringin Barat akan semakin ramai yang pada akhirnya akan bermuara pada 

tingginya intensitas pergerakan manusia. Oleh karena itu, penyediaan alternatif moda transportasi 

melalui udara penting untuk segera direalisasikan. 

2. Ditetapkannya Kota Pangkalan Bun sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Kotawaringin 

Barat juga akan berpengaruh pada tuntutan peningkatan pelayanan transportasi di Kabupaten 

Kotawaringin Barat.  

Rencana Sistem jaringan Prasarana Transportasi Udara Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai 

berikut : 

1. Tatanan Kebandaraan 

Rencana pengembangan sistem transportasi udara di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilakukan 

pada badara umum dan bandara khusus 

Bandara Pengumpul 

Bandara yang direncanakan adalah Bandara Pengumpul  skala tersier (klas II a) yang meliputi 

Bandara Iskandar di  Pangkalan Bun Kecamatan Arut Selatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di 

atas, maka rencana pengembangan bandara umum di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat 

dilakukan dengan cara :  

Selain penambahan panjang dan lebar landasan pacu yang telah dilakukan mulai tahun 2006 dan 

selesai pada akhir tahun 2008 hingga mencapai 1.850 meter dan lebar 45 meter, peningkatan 

kemampuan Bandara Iskandar juga dilakukan dengan peningkatan fasilitas penunjang Bandara. 

Peningkatan kemampuan Bandara Iskandar dengan membuka rute-rute penerbangan nasional baru. 

Untuk itu, kelas Bandara Iskandar juga direncanakan akan ditingkatkan, seperti yang dijabarkan pada 

Tabel berikut ini. 
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Tabel 2.5.   
Rencana Klas Bandar Udara 

Bandar Udara Pengelolaan Fungsi Fungsi Status 
Iskandar Departemen Perhubungan PP Primer Umum Domestik 

Sumber : RTRW Kotawaringin Barat   

Keterangan : PP Primer = Pusat Penyebaran Primer 
 

2. Rencana Pengembangan Rute Penerbangan 

Untuk rute penerbangan saat ini Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kabupaten yang tingkat 

kepadatan penerbangan sangat tinggi di provinsi Kalimantan Tengah, sehingga ini menjadi unggulan 

tersendiri bagi Kabupaten Kotawaringin Barat. Rute penerbangan yang sudah ada hingga saat ini 

antara lain Pangkalan Bun – Jakarta, Pangkalan Bun – Ketapang, Pangkalan Bun – Pontianak, 

Pangkalan Bun – Banjarmasin, Pangkalan Bun – Sampit, Pangkalan Bun – Palangka Raya. Untuk 

rute internasional Pangkalan Bun – Malaysia, Pangkalan Bun – Eropa dan Pangkalan Bun – Amerika. 

 

 

2.5.9. RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN 

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi perkeretapian terdiri dari; 

1. Sistem sistem jaringan jalur kereta api utama meliputi: 

a. Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai; 

b. Jalur kereta api Kudangan – Nanga Bulik – Kumai 

2. Sistem  jaringan jalur kereta api antarkota  dengan prioritas ruas jalan kereta api  Sampit – Pangkalan 

Bun, Pangkalan Bun – Sanggau; 

3. Simpul jaringan jalur kereta api barang yaitu stasiun perkotaan Pangkalan Bun dan Kumai. 

 

1.6. KONDISI SANITASI 

Sanitasi merupakan faktor penting dalam perumahan dan permukiman yang ada di suatu wilayah. Kabupaten 

Kotawaringin Barat memiliki area beresiko berdasarkan  tingkat  resiko  sanitasi  dilakukan dengan menggunakan 

data sekunder dan data primer berdasarkan hasil penilaian oleh SKPD dan hasil studi EHRA. Penentuan area 

berisiko berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area 

(kelurahan/desa) berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD mengenai ketersediaan layanan fasilitas air  bersih 

dan sanitasi dan  data  umum, meliputi cakupan layanan air  bersih dan ketersediaan air  bersih; jumlah jamban;  

nama kelurahan/desa, jumlah RT & RW, jumlah populasi, luas administratif, luas terbangun; Jumlah KK miskin; serta 

bila data tersedia, luas genangan.  

Penentuan area berisiko berdasarkan Penilaian SKPD diberikan berdasarkan pengamatan,pengalaman, 

pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja kota/kabupaten. Adapun penentuan 

area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko berdasarkan: 

kondisi sumber air; pencemaran karena air limbah domestik; pengelolaan persampahan di tingkat rumahtangga; 

kondisi drainase lingkungan; aspek perilaku (cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penangan air minum, buang 

air besar sembarangan). 

Proses penentuan area berisiko dimulai dengan analisis data sekunder, diikuti dengan penilaian SKPD dan analisis 

berdasarkan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko dilakukan bersama-sama seluruh anggota Pokja 

berdasarkan hasil dari ketiga data tersebut. Penentuan area berisiko berdasarkan tingkat/derajat risiko ini akan 

disajikan dalam bentuk tabel dan peta.  

Penentuan area risiko sanitasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan cara pemberian skoring pada 94 

desa/kelurahan berdasarkan beberapa indikator yang berasal dari data sekunder, persepsi SKPD dan studi EHRA. 

Indikator-indikator yang digunakan merupakan hasil kesepakatan pokja searah petunjuk praktis penyusunan Buku 

Putih Sanitasi tahun 2013, yaitu:  
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1. Persepsi    SKPD    merupakan    penilaian    secara    subyektif    berdasarkan pengetahuan dan pengalaman 

di lapangan dari masing - masing institusi yang menjadi anggota Pokja Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Barat, 

dalam hal ini diwakili oleh Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum (PU) bidang Cipta Karya dan bidang 

Pertamanan,Kebersihan dan Persampahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat  Desa,  Badan Lingkungan 

Hidup  dan  Dinas  Kesehatan  terhadap kondisi  sanitasi  di  setiap  desa/kelurahan, dengan bobot penilaian 

sebagai berikut: 

a. Angka 1   : Resiko Sanitasi Rendah 

b. Angka 2   : Resiko Sanitasi Menengah  

c. Angka 3   : Resiko Sanitas Sedang 

d. Angka 4   : Resiko Sanitasi Tinggi 

Adapun kriteria dalam penilaian didasarkan pada hal-hal berikut: 

a. Kondisi wilayah : meliputi kepadatan penduduk, kondisi genangan air dan daerah terlewati sungai; 

b. Kondisi sosial : meliputi   tingkat   kemiskinan,   tingkat   partisipasi   dan kelembagaan; 

c. Kondisi layanan sanitasi: meliputi layanan air limbah domestik, persampahan dan drainase. 

2. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia  di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai indikator untuk 

menentukan kondisi area risiko sanitasi, antara lain : 

a. Kepadatan   penduduk   :   membandingkan   antara   jumlah   penduduk   tiap desa/kelurahan wilayah 

kajian dengan luas wilayah efektif desa/kelurahan; 

b. Keluarga  Miskin  :  merupakan  prosentasi  antara  jumlah  penduduk  miskin dengan jumlah penduduk 

seluruh di masing-masing desa/kelurahan wilayah studi; 

c. Tingkat pelayanan air minum PDAM : merupakan cakupan pelayanan PDAM berupa sambungan rumah 

dan hidran umum dibandingkan dengan total populasi di masing-masing desa/kelurahan wilayah studi; 

d. Akses  terhadap  kepemilikan  jamban  pribadi  :  merupkana  perbandingan antara jumlah jamban pribadi 

dengan jumlah rumah di masing-masing desa/kelurahan wilayah studi. 

3. Studi  EHRA  merupakan  data  primer  yang  diambil  dari  11  desa/kelurahan dengan jumlah 440 responden. 

Beberapa hasil studi EHRA tersebut dipilih dan disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Barat 

sebagai indikator penentu area risiko sanitasi.Untuk lebih jelasnya sebaran area beresiko di Kabupaten 

Kotawaringin Barat, dapat dilihat pada Gambar 2.1 Peta Area Beresiko Sanitasi. 
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Gambar 2.3.  

Peta Area Beresiko Sanitasi 

 
 

SANITASI 
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Tabel 2.6.   

Area Beresiko Sanitasi 

No. Desa/Kel/Kecamatan 
Tingkat 
Resiko 

Perkotaan/ 
Pedesaan 

Kebutuhan 
Penanganan/Penyebab Utama 

Resiko 
Kec. Arut Selatan 

01 Desa Pasir Panjang Tinggi Perkotaan AL, Drainase 

02 Kel. Mendawai Tinggi Perkotaan AL, Sampah,Drainase 

 
03 

Kel. Mendawai 
Seberang 

 
Tinggi 

 
Perkotaan 

AL, Sampah, PHBS, Drainase 

04 Kel. Sidorejo Tinggi Perkotaan Limbah, Sampah, PHBS 

05 Kel. Madurejo Tinggi Perkotaan PHBS, Sampah 

06 Desa Umpang Tinggi Pedesaan AL, PHBS 

07 Ds Runtu Tinggi Pedesaan AL, PHBS, Persampahan 

Kec. Kumai 

01 Kel. Kumai Hilir Sangat 
Tinggi 

Perkotaan AL, Sampah, Drainase 

02 Ds. Sungai Tendang Tinggi Perkotaan AL, Sampah, PHBS 

03 Ds. Sungai Sekonyer Tinggi Pedesaan AL, Sampah, PHBS 

04 Ds. Kubu Tinggi Pedesaan AL, Sampah, PHBS 

05 Ds. Teluk Bogam Tinggi Pedesaan PHBS,AL 

06 Ds. Batu Belaman Tinggi Pedesaan PHBS,AL 

07 Ds. Candi Tinggi Pedesaan PHBS,Air Bersih,AL 

08 Kel. Kumai Hulu Tinggi Pedesaan AL,Sampah,PHBS,Drainase 

09 Ds. Pangkalan Satu Tinggi Pedesaan PHBS 

Kec. Kotawaringin Lama 

01 Riam Durian Tinggi Pedesaan AL, Sampah, PHBS, 
Persampahan 

02 Ds. Lalang Tinggi Pedesaan AL, PHBS 

03 Ds. Suka Mulya Tinggi Pedesaan AL, PHBS 

04 Ds. Ipuh Bangun Jaya Tinggi Pedesaan AL, PHBS 

Kec. Arut Utara 

01 Kel. Pangkut Sangat 
Tinggi 

Perkotaan Sampah, AL 
Domestik,PHBS,Drainase 

02 Ds. Kerabu Tinggi Pedesaan PHBS,Air Bersih 

03 Ds. Penyombaan Tinggi Pedesaan PHBS 

Kec. Pangkalan Lada 

01 Ds. Purbasari Tinggi Pedesaan Sampah 
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No. Desa/Kel/Kecamatan 
Tingkat 
Resiko 

Perkotaan/ 
Pedesaan 

Kebutuhan 
Penanganan/Penyebab Utama 

Resiko 
02 Ds. Sungai Rangit 

Jaya 
Tinggi Pedesaan PHBS 

03 Ds. Sumber Agung Tinggi Pedesaan PHBS 

04 Ds. Lada Mandala 
Jaya 

Tinggi Pedesaan PHBS 

05 Ds. Makarti Jaya Tinggi Pedesaan PHBS,Air Bersih 

06 Ds. Pandu Sanjaya Tinggi Pedesaan PHBS,AL,Sampah 

Kec. Pangkalan Banteng 

01 Ds.Pangkalan 
Banteng 

Tinggi Pedesaan Sampah,PHBS,AL,Drainase 

02 Ds. Amin Jaya Tinggi Pedesaan PHBS 

03 Ds. Natai Kerbau Tinggi Pedesaan PHBS 

04 Ds. Karang Mulya Tinggi Pedesaan Tingkat layanan Air Minum 

05 Ds. SidoMulyo Tinggi Pedesaan Tingkat layanan air minum 

06 Ds. Simpang Brambai Tinggi Pedesaan Tingkat layanan air minum 

07 Ds. Sungai Hijau Tinggi Pedesaan Tingkat layanan air minum 

Sumber: Buku Putih Sanitasi Kotawaringin Barat 

 

Upaya penanganan sanitasi yang telah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat akan tercermin dari pola realisasi 

anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) sektor sanitasi daerah tersebut. Melalui  pemetaan  realisasi 

anggaran dan pendapatan belanja, baik kondisi internal maupun kondisi eksternal pendanaan sanitasi akan dapat 

teridentifikasi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kondisi internal pendanaan sanitasi yaitu pendanaan yang   

masih berada dalam jangkauan kontrol kabupaten. 

Dengan teridentifikasinya kondisi internal pendanaan, akan diketahui kekuatan dan kelemahan pengelolaan di sektor 

air limbah domestik, persampahan, drainase serta promosi higiene dan sanitasi dari sisi pendanaan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan kondisi eksternal pendanaan yaitu kondisi pendanaan yang berada di luar kontrol 

kabupaten. Kondisi eksternal pendanaan sanitasi akan memberikan informasi mengenai kesempatan ataupun 

ancaman yang harus dihindarkan dalam sisi pendanaan sanitasi. 

Berdasarkan tabel Proyeksi Pendanaan Sanitasi, maka terlihat bahwa Prosentase Komitmen terhadap Belanja 

Langsung adalah 0,16%. Proyeksi ini  dibuat berdasarkan perkiraan kemampuan pendanaan sanitasi 

Kabupaten,dengan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diharapkan nantinya pendanaan sanitasi dapat 

meningkat menjadi 2% sesuai Undang-Undang yang berlaku. 

 

 

Tabel 2.7.   
Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi 

No Uraian 
Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi (Rp. Juta) 

2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah 

1 Perkiraan Belanja Langsung 372.837.885.233 378.826.860.789 384.912.038.554 391.094.963.846 397.377.206.802 1.925.048.955.225 

2 
Perkiraan        APBD Murni 
untuk Sanitasi 

33.954.146.066 37.002.849.129 40.325.291.675 43.946.052.451 47.891.917.103 203.120.256.424 

3 
Perkiraan Komitmen 
Pendanaan Sanitasi APBD 
Kab./Kota. 

50.931.219.098 55.504.273.694 60.487.937.512 65.919.078.677 71.837.875.654 304.680.384.636 
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No Uraian 
Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi (Rp. Juta) 

2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah 

4 
Prosentase Komitmen 
terhadap Belanja Langsung 

0,13% 0,14% 0,16% 0,17% 0,18% 0,16% 

Sumber : SSK Kotawaringin Barat, Bab. 2 
 
 
 

1.7. PERSAMPAHAN 

Cara pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat sebagian besar dengan cara dibakar di halaman (73,0%), 

dibuang dalam lubang dan ditutup tanah (0,7%), dibuang dalam lubangtanpa ditutup tanah (3,4%), dibuang ke 

sungai/kali/laut/danau (8,4%), dibuang ke lahan dan dibiarkan membusuk (3,2%), tidak tahu dan dikumpulkan oleh 

kolektor untuk didaur ulang masing - masing 0,2% dan hanya 10,9% yang dikumpulkan dan ke TPS. Berikut ini 

adalah grafik Tingkat Pengolahan Sampah Rumah Tangga (RT) sbb: 

 

Gambar 2.4.  

Pengolahan Persampahan Rumah Tangga 

 

 
Keterangan: 

- Produksi Sampah Kota/Kab. per hari = 427,17 m3/hari 

- Timbulan Sampah Wil. Perkotaan per hari = 296,98 m3/hari 

 

Gambar 2.5.  
Praktek Pemilahan Sampah RT 
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A. KONDISI SISTEM PERSAMPAHAN  

Rencana kegiatan persampahan di Kabupaten Kotawaringin Barat lebih cenderung melalui 

pemberdayaan masyarkat. Pelibatan masyarakat sengaja dipilih sebagai upaya menciptakan 

pengelolaan persampahan dari level terrendah yaitu rumah tangga. Disamping itu dengan 

melibatkan peran serta masyarakat, diharapkan kegiatan pengelolaan persampahan dapat 

lebih berkelanjutan.  Selain melalui kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan persampahan, kegiatan – kegiatan lain yang direncanakan sebagai upaya 

peningkatan pengelolaan persampahan yaitu kegiatan penyediaan prasarana dan sarana 

pengelolaan persampahan, penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan, 

sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, serta peningkatan operasi dan 

pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.  

 

B. SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN 

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan serangkaian 

kegiatan yang terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah bersama- sama dengan masyarakat.  

1. Pengurangan sampah dalam hal ini dilakukan melalui :  

a. Kegiatan 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle) dengan menambah fasilitas 

persampahan seperti pembangunan TPST 3R, pengadaan tempat sampah 5 

bilik,pengadaan tempat sampah terpilah untuk rumah tangga dan di tempat 

umum,serta pengadaan mesin jahit untuk kerajinan 3R. Sedangkan kegiatan 

penanganan sampah dilakukan melaui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan  

b. Sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat tentang 3 R,serta Bank Sampah  

c. Pengadaan mesin pengolah sampah plastic menjadi BBM 

2. Penanganan sampah yang dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain : 

a. Pewadahan   

Penambahan jumlah tong sampah terpilah. 

b. Alat Angkut  

 Pengadaan armroll truck 

 Pengadaan tempat sampah bergerak (troll) 

 Pengadaan gerobak sampah bermotor dan gerobak sampah besi 

 Pengadaan mobil pick up sampah 

 Pengadaan dump truck 

 Pengadaan compactor truk 

 Pengadaan kontainer 

c. TPS 

 Rehabilitasi TPS yang rusak 

 Pembangunan TPS 

 Peningkatan TPS biasa menjadi TPS Terpilah  
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d. Landasan Kontainer  

 Pembangunan dan Pemeliharaan Unit Landasan Kontainer 

e.  Transfer Depo 

 Pembangunan dan Pemeliharaan Transfer Depo  

f.  TPA   

 Peningkatan TPA lama menjadi Sanitary landfill 

g. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 

 Pengadaan tempat sampah B3 rumah tangga 

 Pengiriman dan pemusnahan limbah B3 rumah tangga  

 

Untuk peta infrastruktur pengolahan sampah existing di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat 

dilihat pada Peta dibawah ini : 
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Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan Eksisting 

 

 
 

  

 

Gambar 2.7.  
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Peta Lokasi Rencana Infrastruktur Persampahan TPS 3R 
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1.8. 
Rencana Pembangunan & Pengembangan  

Perumahan & Kawasan Permukiman 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

(RP3KP) 

GAMBARAN UMUM & PROFIL PERMUKIMAN 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

b  a  b   _  3 
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WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN 

3.1.1. LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI 

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan 

Tengah yang terletak di bagian barat dan memiliki Daerah Aliran Sungai Arut, Sungai 

Kumai dan Sungai Lamandau,  dengan ibukota kabupaten di Pangkalan Bun. Luas 

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km2 atau sekitar 6,2% dari luas 

wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 (enam) 

Kecamatan, yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin 

Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan 

Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan 

Kumai.   

 

Tabel 3.1.  
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat 

Menurut Kecamatan Tahun 2017 

Kecamatan 
Luas 
(KM2) 

Persentase Terhadap 
Luas Kabupaten 

1. Kotawaringin Lama 1.218 11,32 

2. Arut Selatan 2.4 22,31 

3. Kumai 2.921 27,15 

4. Pangkalan Banteng 1.306 12,14 

5. Pangkalan Lada 229 2,13 

6. Arut Utara 2.685 24,96 

Jumlah 10.759 100,00 
Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017 

 

Secara administratif letak geografis Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan dengan: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara 

 

3.1.2. LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS 

Secara geografis berdasarkan Peta RTRWK Tahun 2003 letak Kabupaten Kotawaringin 

Barat berada pada posisi 1˚26‟ - 3˚33‟ Lintang Selatan, dan 111˚20‟-112˚6‟ Bujur Timur.  

Namun berdasarkan peta rekomendasi RTRWK Tahun 2009 berada pada posisi adalah 

1˚26‟ - 3˚33‟ Lintang Selatan, 111˚13‟-112˚6‟ Bujur Timur 
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Gambar 3.1.  

Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat 
(Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat) 
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1.9. KEPENDUDUKAN 

Sebaran penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat paling tinggi berada di Kecamatan Arut 

Selatan yang beribukota di Pangkalan Bun. Kecamatan Arut memiliki jumlah penduduk Pada 

Tahun 2015 sebanyak 114.952 jiwa atau 41% dari total penduduk di Kabupaten Kotawaringin 

Barat tinggal di Kecamatan Arut Selatan. Jumlah penduduk terkecil di Kabupaten Kotawaringin 

Barat pada Tahun 2015 adalah di Kecamatan Arut Utara yaitu sebanyak 18.530 jiwa (6,67%). 

 

Tabel 3.2.  
Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat  

Tahun 2012 – 2016 

 
Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, 2013 - 2017 

 

 
Gambar 3.2.  

Jumlah Pertumbuhan Penduduk  di Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2013 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, 2013 - 2017 

 

 

Pertumbuhan penduduk di Kotawaringin Barat menunjukkan perkembangan yang selalu naik 

pada setiap Kecamatan. Pertumbuhan Penduduk tertinggi berada di Kecamatan Arut Selatan 

dimana pada setiap tahunnya pertambahan penduduk mencapai 3000 jiwa. Pertambahan 

penduduk tertinggi di Kecamatan Arut Selatan terjadi antara Tahun 2014 – 2015 yang mencapai 

3.294 jiwa.  
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Pertumbuhan penduduk yang paling sedikit berda di Kecamatan Kotawaringin Lama, dimana 

setiap tahunnya pertambahan penduduk hanya mencapai 400 jiwa. Pertumbuhan di Kecamatan 

Kotawaringin Lama paling tinggi terjadi antara Tahun 2013 – 2014 dimana pertambahan 

penduduknya mencapai 463 jiwa. 

 

Gambar 3.3.  
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2016 

 
Sumber : BPS Kab Kotawaringin Barat, 2017 

 

Piramida penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan piramida penduduk muda, 

dimana sebagian besar penduduk diKotawaringin Barat berada di Usia Produktif.  

Dependency Ratio di Kotawaringin Barat menunjukkan angka 1.52 dimana dalam setiap 152 

orang yang produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat menanggung 100 orang yang tidak 

produktif. 

 

Tabel 3.3.  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 

No Kecamatan 
Jenis Kelamin Sex 

Ratio Laki-Laki Perempuan 

1 Kotawaringin Lama 10.394 9.221 113 

2 Arut Selatan 61.651 56.605 109 

3 Kumai 29.040 26.455 110 

4 Pangkalan Banteng 22.018 18.788 117 

5 Pangkalan Lada 17.785 15.615 114 

6 Arut Utara 11.004 8.138 135 

Total 151.891 134.823 113 

Sumber : BPS Kab Kotawaringin Barat, 2017 
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Sex Ratio di Kabupaten Kotawaringin Barat tertinggi berada di Kecamatan Arut Utara dimana 

sex ratio menunjukkan angka 135, yang artinya setiap 135 pria terdapat 100 jiwa wanita. Sex 

ratio yang terendah berada di Kecamatan Arut Selatan, yaitu sebesar 109.  

 

Tabel 3.4.  
Kepadatan Penduduk Brutto Kabupaten Kotawaringin Barat  

Tahun 2012 - 2016 

Kecamatan Luas (km2) 
Kepadatan Penduduk (Jiwa) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Kotawaringin Lama 1.218 14,60 14,97 15,35 15,73 16 

Arut Selatan 2.400 86,35 88,98 91,67 94,38 49 

Kumai 2.921 40,73 41,92 43,13 44,35 19 

Pangkalan Banteng 1.306 27,82 29,17 30,57 32,01 31 

Pangkalan Lada 229 24,47 25,19 25,94 26,68 146 

Arut Utara 2.685 13,74 14,22 14,71 15,21 7 

Kab. Kotawaringin 

Barat 
10.759 34,61 35,74 36,89 38,06 27 

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, 2013- 2017 

 

Kepadatan tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Kecamatan Pangkalan Lada, 

dengan luas wilayah 229 km² pada Tahun 2016 Kecamatan Pangkalan Lada memiliki kepadatan 

146 jiwa/ km². Kepadatan terendah berada Kecamatan Arut Utara dimana kepadatan bruto pada 

Tahun 2016 hanya  7 jiwa/km². Rata-rata kepadatan penduduk bruto di Kabupaten Kotawaringin 

Barat yaitu 27 jiwa/km² 
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1.10. PEREKONOMIAN WILAYAH 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan kenaikan antara 

Tahun 2012 – 2014 sedangkan Pada Tahun 2015 mengalami penurunan. Antara Tahun 2012 – 

2014 PAD tertinggi pada Tahun 2014 senilai Rp. 1.011.571.513,4 (.000) sedangkan tahun 2015 

mengalami penurunan sebanyak Rp. 4.252.574,43 (.000) atau sebesar 0, 42 %. 

 

Gambar 3.4.  
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dalam Ribuan) 

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016 

 
Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, 2012 - 2016 

 

Tabel 3.5.  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat  

Tahun 2016 

JENIS PENERIMAAN JUMLAH PENERIMAAN 

1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 179.679.811,27 

1.1 Pajak Daerah 33.359.659,42 

1.2 Retribusi daerah 14.203.971,99 

1.3 Hasil Pengelolaaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 7.050.925,49 

1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 125.065.254,37 

2. DANA PERIMBANGAN 999.504.184,47 

2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 55.399.544,38 

2.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 20.357.621,08 

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU) 662.249.343,00 

2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) 261.497.676,02 

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 143.410.842,82 

3.1 Pendapatan Hibah 4.983.000,00 

3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Lainnya 

15.316.777,12 

3.3 Dana Penyesuaian 58.634.768,00 

3.4 Transfer Pemerintah Pusat 64.476.297,69 

2016 1.322.594.838,56 
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JENIS PENERIMAAN JUMLAH PENERIMAAN 

2015 1.041.107.473,80 

2014 1.011.571.513,40 

2013 874.997.721,45 

2012 772.238.241,69 

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017 

 

Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat berasal dari 3 sektor, yaitu Pendapatan Asli daerah, 

Dana Perimbangan, serta pendapatan lain-lain. Berdasarkan 3 sumber tersebut, pendapatan 

terbesar berasal dari dana perimbangan yang mencapai Rp.999.504.184,47 (.000). Dana 

perimbangan menyumbang pendapatan tertingggi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten 

Kotawaringin Barat mencapai 61, 03% dari total pendapatan pada Tahun 2016. 

 

Tabel 3.6.  
 Belanja Daerah  Kabupaten Kotawaringin Barat  

Tahun 2016 

BELANJA DAERAH JUMLAH (.000 Rp ) 

BELANJA OPERASI 44.253.287,85 

1.1  Belanja Pegawai 38.462.984,85 

1.2  Belanja Hibah 4.701.953,00 

1.3  Belanja Bantuan Sosial 843.350,00 

1.4  Belanja Bantuan Keuangan 245.000,00 

BELANJA MODAL 6.434.712.123,00 

2.1  Belanja Tanah 2.236.881,78 

2.2  Belanja PengadaanAlat-alat Angkutan Darat 10.422.635,36 

2.3 Belanja Pengadaan Alat-alat Bengkel 1.994.789.500,00 

2.4 Belanja Pengadaan Alat-alat Pengolahan 
Pertanian dan Peternakan 405.240.000,00 

2.5 Belanja Pengadaan Peralatan Kantor 254.825.500,00 

2.6 Belanja Pengadaan mesin Absensi 25.027.000,00 

2.7 Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor 3716320606,00 

2.8 Belanja Pengadaan Papan Nama 25.850.000 

TOTAL 6.478.965.411,00 
Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017 

 

Pengeluaran/Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat paling banyak merupakan belanja modal 

yang meliputi belanja untuk modal Kabupaten Kotawaringin Barat. Besaran belanja modal 

Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2016 mencapai 99, 31 % sedangkan untuk belanja 

operasi hanya 0, 68%. Belanja modal yang paling besar adalah belanja perlengkapan kantor 

yang mencapai 57, 35 % dari total seluruh belanja Kabupaten. 
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Gambar 3.5.  
PDRB (Berdasarkan harga berlaku)  Kabupaten Kotawaringin Barat  

Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017 

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan harga 

berlaku pada tahun 2015 sebesar Rp. 14.485.921 dengan sektor yang mendominasi adalah dari 

sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Berdasarkan sektor tersebut penyumbang terbesar 

dari pertanian, peternakan, perburuan dan jasa sebesar 24, 13% dari total PDRB Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Sektor penyumbang terkecil PDRB adalah sektor listrik dan gas hanya 0, 

0473 %. 

Sektor yang menjadi peringkat unggulan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah: 

(1)Pertanian, (2) Perdagangan, (3) Industri pengolahan, (4) Jasa-jasa dan Pengangkutan, dan 

(5) Komunikasi.  Pada peringkat sektor tersebut, hanya pertanian, peternakan, kehutanan dan 

perikanan serta industrI pengolahan yang menjadi sektor basis. 

Komoditas unggulan dari masing-masing sektor ekonomi yang berkembang di Kabupaten 

Kotawaringin Barat didukung oleh : Ketersediaan sumberdaya alam, Ketersediaan sumberdaya 

buatan, Ketersediaan sumberdaya manusia, Kontribusi terhadap perekonomian kawasan, 

Kemungkinan dikembangkan dalam skala ekonomi / industri, Penyerapan tenaga kerja, Dampak 

pengembangan spasial,  Potensi  pasar   lokal/regional,  Jumlah  produksi,  Potensi  pasar  

ekspor, Hambatan biaya, teknologi dan kelembagaan, Dampak negatif terhadap lingkungan. 

Terdapat 7 (tujuh) komoditas unggulan, yaitu: Kelapa sawit, Padi sawah, Rotan, Ayam buras, 

Kayu meranti, Udang putih, Ikan lais. 
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1.11. KONDISI FISIK DASAR 

3.4.1. TOPOGRAFI 

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan  menjadi 4 

(empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan 

daerah berbukit-bukit yang terdiri dari: 

 Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah latosol tahan terhadap erosi; 

 Bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning juga tahan terhadap erosi; 

 Sebelah selatan terdiri dari danau dan rawa alluvial/organosol banyak mengandung 

air. 

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan 

Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta 

bersifat organik dan asam. Ketinggian merupakan faktor yang penting dalam penyebaran 

kegiatan budidaya terutama pertanian, sehingga ketinggian merupakan faktor yang perlu 

diperhatikan didalam pembangunan pertanian dalam arti luas. Ketinggian tempat dari 

permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan 

turun rata - rata 0,6⁰, sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah 

tersebut mempunyai suhu lebih rendah.  

Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, mayoritas 

lahan di daerah ini dapat diarahkan penggunannya untuk budidaya petanian, jika faktor 

lain mendukung. Lahan ini adalah lahan yang mempunyai kemiringan <40%. Lahan yang 

mempunyai kemiringan > 40% termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan di atas 40 

penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara, dimana ketinggian wilayahnya di atas 500 

meter di atas permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan 

Arut Utara. 

 

Tabel 3.7.  
Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat 

No. Kecamatan 
Luas (Ha) 

Jumlah 
0 – 2 % 2 – 15 % 15 – 40 % > 40 % 

1 Kotawaringin Lama 45.903,35 64.739,94 3.000,60 0 113.643,89 

2 Arut Selatan 113.593,76 69.107,06 34.963,03 0 217.663,86 

3 Kumai 278.812,90 22.572,55 0 0 301.385,44 

4 Pangkalan Banteng 16.610,11 56.222,47 0 0 72.832,58 

5 Pangkalan Lada 7.189,56 24.120,18 0 0 31.309,74 

6 Arut Utara 0 292.410,98 121.342,23 72.460,00 249.450,98 

Total 462.109,98 292.410,98 159.305,86 72.460,00 986.286,49 

% 46,85 29,65 16,15 7,35 100 

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 
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3.4.2. GEOLOGI 

Jenis tanah di daerah selatan berbeda jenis tanah yang terdapat di daerah utara. Jenis 

tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan 

keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di kabupaten 

Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut: 

Podsolik Merah Kuning, Tanah podsolik merah kuning merupakan jenis tanah yang 

sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai kecamatan Arut Utara, 

sedikit Arut Selatan dan kecamatan Kumai. Tanah podsolik telah mengalami  

perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, 

dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsolik ini 

adalah warna   merah kuning dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase 

baik dengan reaksi tanah masam.   

Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol), Tanah regosol podsol 

merupakan jenis tanah terletak menyebar di tengah kecamatan Kumai,  Arut Selatan 

dan sedikit Kotawaringin Lama. Tanah podsolik telah mengalami  perkembangan lebih 

lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah 

berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsol  ini adalah warna   coklat dengan 

tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam. 

Kompleks Regosol (Podsol), dijumpai menyebar di bagian Timur Kecamatan Kumai, 

tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi 

mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat 

sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam. 

Aluvial, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar daerah aliran 

sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah 

kecamatan Kumai. Tanah tersebut relatif lebih subur jika dibandingkan dengan tanah-

tanah yang mengalami perkembangan lanjut. 

Organosol, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di tempat tersebut, 

menyebar di kecamatan Kumai dan sedikit di kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut 

Selatan.  Warna tanah ini hitam bersifat asam. 

Oksisol (Lateritik),  Jenis tanah oksilik (lateritik) terdapat  bagian atas (hulu) kecamatan 

Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan solum 

tanahnya dalam. Tanah jenis ini memiliki tekstur halus, berdrainase baik, hanya saja 

daerah ini curah hujan sangat tinggi. Warna tanah oksilik adalah kuning kemerahan dan 

termasuk jenis tanah yang telah lanjut mengalami perkembangan pelapukan. 

Sedangkan susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat tersusun 

atas 10 formasi,yaitu:  

1. Batuan Terobosan Sintang; 

2. Granit Mandahan; 

3. Granit Sukadana; 

4. Batuan GA Berapi; 

5. Tonalik Sepauk; 

6. Formasi Dahor; 
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7. Endapan Rawa; 

8. Batuan Gunung api; 

9. Alluvium; dan   

10. Formasi Laut.  

Rincian mengenai susunan geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada 

Tabel di bawah ini 

 

Tabel 3.8.  
Formasi Geologi Di Kabupaten Kotawaringin Barat   

No. Jenis Formasi 

Kecamatan 

Jumlah (%) 
Ktw. Lama 

Arut 

Selatan 
Kumai* Arut Utara 

Pangkalan 

Banteng 

Pangkalan 

Lada 

1 

Batuan Terobosan 

Sintang 0 0 0 89,22 0 0 89,22 0,01 

2 Granit Mandahan 265,77 0 0 1.159,50 0 0 1.425,27 0,16 

3 Granit Sukadana 0 0 0 84.598,66 0 0 84.598,66 9,71 

4 Batuan GA Berapi 10.173,09 0 0 2.115,31 0 0 12.288,40 1,41 

5 Tonalit Sepauk 0 0 0 47.049,37 0 0 47.049,37 5,40 

6 Formasi Dahor 50.565,04 50.084,89 57.449,03 5.959,05 34.956,68 24.208,56 223.223,25 25,61 

7 Endapan Rawa 52.640,00 118.916,03 120.353,27 0 37.083,02 7.101,18 336.093,50 38,56 

8 Batuan Gunung api 0 48.533,61 0 108.479,87 792,87 0 157.806,35 18,11 

9 Alluvium 0 129,33 6.912,01 0 0 0 7.041,34 0,81 

10 Formasi Laut 0 0 1.997,15 0 0 0 1.997,15 0,23 

Total 113.643,89 217.663,86 186.711,46 249.450,98 72.832,57 31.309,74 871.612,50 100,00 

Sumber : RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat  
* Luas lebih kecil, karena sebagian data  tidak ada di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting  

 

 

Berdasarkan di atas terlihat bahwa formasi geologi terbanyak yang terdapat di 

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah formasi endapan rawa dan formasi Dahor 

masing-masing seluas 336.093,50 Ha dan 223.223,25 Ha. Untuk lebih jelasnya 

mengenai persebaran susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

3.4.3. HIDROLOGI 

Di daerah Kalimantan pada umumnya sungai sangat berperan penting di dalam 

kehidupan masyarakat selain tempat untuk mencari nafkah juga berperan sebagai 

prasarana dan sarana transportasi.  Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh 

masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya. 
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Tabel 3.9.  
Nama-Nama Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang 

   yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman 

No. Nama Sungai 
Panjang 

(km) 

Dapat 

Dilayari 

(Km) 

Rata-Rata 

Kedalaman  
Lebar (M) 

1 Sungai Kumai 175,00 100,00 6,00 300,00 

2 Sungai Arut 250,00 190,00 4,00 100,00 

3 Sungai Lamandau 300,00 250,00 6,00 200,00 

    Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2016 

 

3.4.4. KLIMATOLOGI 

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada daerah beriklim panas dan lembab. Hal ini 

disebabkan karena secara geografis, masih terletak di sekitar khatulistiwa dan bercurah 

hujan tinggi. Suhu maksimum berkisar 30,7°C – 32,8°C dan suhu minimum antara 

21,8C - 23,5C. Rata-rata kecepatan angin dalam 10 tahun terakhir berkisar antara 4 - 

6 knot. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan September.  

Jumlah hari hujan 202 hari. Curah hujan di Kabupaten Kotawaringin Barat  mulai dari 

wilayah Selatan hingga ke pedalaman yang menjadi semakin meningkat. Jumlah curah 

hujan 3.000 mm/tahun dalam 10 tahun terakhir.  

 

Tabel 3.10.  
Suhu Udara Rata-Rata Maksimum/Minimum dan Kelembaban Udara 

Di Stasiun Meteorologi Pangkalan Bun 

No. Bulan 

Suhu Udara (0C) 
Kelembaban 

Udara(%) 

2012 2015 
2013 2014 

Maks Min Maks Min 

1 Januari 32,4 22,0 32,6 23,2 89,9 90,0 

2 Februari 32,4 23,4 32,5 22,2 89,9 89,2 

3 Maret 31,6 22,9 32,2 23,2 89,1 92,0 

4 April 32,6 22,8 32,1 23,4 89,4 93,0 

5 Mei 32,3 22,9 32,4 23,6 89,7 92,0 

6 Juni 31,5 22,8 33,6 21,6 88,6 92,0 

7 Juli 30,7 22,7 33,8 20,2 89,5 89,0 

8 Agustus 31,1 22,7 34,8 19,8 88,4 89,0 

9 September 31,9 23,1 35,2 20,2 89,3 87,0 

10 Oktober 31,7 23,2 34,8 20,5 87,3 88,0 

11 Nopember 32,4 23,5 35,2 22,2 90,6 91,0 

12 Desember 30,7 23,2 35,9 22,2 91,5 93,0 
Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka, Tahun 2016 
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Tabel 3.11.  
Banyaknya Curah Hujan 

Di Kabupaten Kotawaringin Barat (mm) Tahun 2012 - 2016 

No. Bulan Curah Hujan 

1. Januari  219,8 

2. Februari  325,8 

3. Maret  263,6 

4. April  353,3 

5. Mei  239,8 

6. Juni  97,5 

7. Juli  56,4 

8. Agustus  12,6 

9. September  19,5 

10. Oktober  66,7 

11. Nopember  131,0 

12. Desember  511,0 

Tahun 2016 2297,0 

2015 2306,9 

2014 2764,2 

2013 2066,8 

2012  2087,0 
Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2017 
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Gambar 3.6.  
Peta Geologi Wilayah Kab. Kotawaringin Barat 

(Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat) 
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Gambar 3.7.    
Peta Daerah Aliran Sungai Wilayah Kab. Kotawaringin Barat 

(Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebaran Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat 
(Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat) 
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3.4.5. WILAYAH RAWAN BENCANA 

A. KAWASAN RAWAN KEBAKARAN 

Kebakaran hutan merupakan salah satu dari realitas kondisi yang ada saat ini. 

Dampak dari kebakaran hutan berupa kabut asap tidak hanya dirasakan secara 

lokal namun juga secara regional (lintas wilayah/negara). Untuk itu perlu dilakukan 

suatu rencana yang mengakomodir kawasan rawan kebakaran hutan yang ada di 

Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun lokasi dari kawasan rawan kebakaran hutan 

adalah kawasan yang sebelumnya telah terjadi kebakaran (bekas kebakaran). Di 

Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1122 titik rawan atau seluas 205 km2 . 

Kawasan-kawasan yang perlu ditetapkan sebagai kawasan rawan kebakaran hutan 

adalah kawasan yang terletak di daerah pesisir, dekat pantai dan muara sungai.  

Menyingkapi masalah permasalahan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, maka 

kegiatan pengendalian kebakaran yang meliputi kegiatan mitigasi, kesiagaan, dan 

pemadaman api.  

Kegiatan mitigasi bertujuan untuk mengurangi dampak kebakaran seperti pada 

kesehatan dan sektor transportasi yang disebabkan oleh asap. Beberapa kegiatan 

mitigasi yang dapat dilakukan antara lain: (1) menyediakan peralatan kesehatan 

terutama di daerah rawan kebakaran, (2) menyediakan dan mengaktifkan semua 

alat pengukur debu di daerah rawan kebakaran, (3) memperingatkan pihak-pihak 

yang terkait tentang bahaya kebakaran dan asap, (4) mengembangkan waduk-

waduk air di daerah rawan kebakaran, dan (5) membuat parit-parit untuk mencegah 

meluasnya kebakaran beserta dampaknya. 

Kesiagaan dalam pengendalian kebakaran bertujuan agar perangkat 

penanggulangan kebakaran dan dampaknya berada dalam keadaan siap 

digerakkan. Hal yang paling penting dalam tahap ini adalah membangun partisipasi 

masyarakat di kawasan rawan kebakaran. 

Tahapan ketiga adalah kegiatan pemadaman api. Pada tahap ini usaha lokal untuk 

memadamkan api menjadi sangat penting karena upaya di tingkat lebih tinggi 

memerlukan persiapan lebih lama sehingga dikhawatirkan api sudah menyebar lebih 

luas. Pemadaman api di kawasan bergambut jauh lebih sulit daripada di kawasan 

yang tidak bergambut. Hal ini terkait dengan kecepatan api yang sangat cepat dan 

tipe api di bawah permukaan. Strategi pemadaman api secara konvensional seperti 

pada kawasan hutan dan lahan tidak bergambut harus dikombinasikan dengan cara-

cara khas untuk kawasan bergambut, terutama untuk memadamkan api di bawah 

permukaan. Pemadaman api di bawah pemukaan dengan menyemprotkan air ke 

atas permukaan lahan tidaklah efektif, karena tanah gambut mempunyai daya 

hantar air vertikal yang sangat rendah. Cara lainnya adalah dengan membuat parit 

yang dialiri, atau penyemprotan air melalui lubang yang telah digali hingga batas api 

di bawah permukaan. 

B. KAWASAN RAWAN GELOMBANG PASANG 

Kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah 

pantaiterutama Tanjung Pengujan Sampai Tanjung Keluang, Teluk Pulai Sampai 

Teluk Ranggau, Keraya dan Sebuai Kecamatan Kumai; 
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C. KAWASAN RAWAN BANJIR 

Kawasan rawan banjir meliputi daerah di Kecamatan Arut Selatan yaitu Desa 

Kumpai Batu Bawah, Rangda, Sulung Kenambui, Umpang, Tanjung Trantang. di 

Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu Desa Lalang, Rungun dan Kondang; 

D. JALUR EVAKUASI BENCANA 

Jalur evakuasi bencana berada pda kawasan bandara baru di Kecamatan Kumai 

dan Desa Kumpai Batu Atas di Kecamatan Arut Selatan; 

 

 

1.12. GAMBARAN UMUM KAWASAN PERMUKIMAN 

A. TIPOLOGI  

Kondisi pemukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat ditinjau dari tipologi permukimannya 

terbagi menjadi permukiman pusat kota, permukiman tepi sungai, permukiman kawasan 

perkebunan, permukiman Tepi Pantai, Permukiman cagar budaya. 

B. MORFOLOGI 

Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi menjadi : 

kawasan peruntukan permukiman perkotaan (meliputi Kecamatan Arut Selatan dan Kumai) 

dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan (meliputi kecamatan Pangkalan Banteng, 

Pangkalan Lada, Kotawaringin Lama, dan Kecamatan Arut Utara) 

C. TREND PERKEMBANGAN PERMUKIMAN 

Rencana pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di kawasan perencanaan 

diarahkan untuk pemenuhan perumahan yang layak huni untuk berbagai lapisan 

masyarakat. Kawasan perumahan dan permukiman di kawasan Kota Pangkalan Bun pada 

saat ini masih berpola menyebar dan mengumpul pada pusat-pusat kegiatan di masing-

masing lokasi desa/Kelurahan. 

Arahan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman adalah: 

1. Pengembangan kawasan perumahan permukiman dibangun dengan tiga pendekatan 

yaitu dibangun oleh pribadi (masyarakat), dibangun oleh pengembang, dan 

permukiman/rumah dinar yang cenderung dibangun oleh Pemerintah. 

2. Penataan kawasan rumah harus memperhatikan lingkungan dan harus berpegang pada 

ketentuan KDB dan KLB yang telah ditetapkan. 

3. Pengembangan perumahan yang dilakukan oleh developer harus disertai dengan 

pembangunan fasilitas umum dan sosial terutama pada RTH dan lapangan olah raga, 

tempat ibadah, makam, perbelanjaan serta jalan yang menghubungkan dengan jalan 

yang ada disekitamya dan jalan utama kota yang telah diencanakan. 

4. Pengembangan perumahan kawasan terbangun kota, harus disediakan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) yang memenuhi, yaitu : 

a. Kawasan yang padat, minimum disediakan area 20% dari luas total kawasan. Tetapi 

untuk kawasan cadangan pengembangan kota yang masih memiliki lahan luas tidak 

di ijinkan membentuk kawasan padat.Kawasan yang berkepadatan bangunannya 

sedang harus disediakan rang terbuka hijau minimum 30 % dari luas kawasan. 
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b. Kawasan berkepadatan bangunan rendah harus disediakan ruang terbuka hijau 

minimum 40 % terhadap luas kawasan secara keseluruhan. 

c. Kawasan permukiman real estate dan perumahan menengah - atas, taman harus 

disediakan ruang terbuka hijau 60 % terhadap luas kawasan secara keseluruhan. 

D. SEBARAN PERMUKIMAN 

Kawasan peruntukan permukiman di bagi menjadi dua bagian yaitu kawasan peruntukan 

permukiman perkotaan meliputi pangkalan bun, kotawaringin, pandu sanjaya, karang mulya, 

kumai, pangkut dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi desa-desa di 

kabupaten kotawaringin barat. 

Pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan untuk 

pemenuhan perumahan yang layak huni untuk berbagai lapisan masyarakat. Untuk 

klasifikasi dari permukiman yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dibagi menjadi 

tiga yaitu : 

a. Permukiman dengan kepadatan tinggi 

Kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi berada di wilayah Kecamatan 

Pangkalan Lada dengan tingkat kepadatan 116.62 jiwa/Km2, Kecamatan Arut Selatan 

dengan tingkat kepadatan 37.34 jiwa/Km2, dan Kecamatan Pangkalan Banteng dengan 

tingkat kepadatan 24.91 jiwa/Km2; 

b. Permukiman dengan skala kepadatan sedang 

Kawasan permukiman dengan kepadatan sedang berada di wilayah Kecamatan 

Kotawaringin Lama dengan tingkat kepadatan 14.20 jiwa/Km2., dan Kecamatan Kumai 

dengan tingkat kepadatan 14.94 jiwa/Km2; 

c. Permukiman dengan skala kepadatan rendah 

Kawasan permukiman dengan kepadatan sedang berada di wilayah Kecamatan Arut 

Utara dengan tingkat kepadatan 5.08 jiwa/Km2. 
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Gambar 3.8.  
Persebaran Permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat 
(Sumber: Hasil Olahan RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat) 
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E. TIPOLOGI  PERMUKIMAN 

Karakteristik perkembangan permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan ciri dari 

suatu kawasan permukiman yang memiliki potensi maupun permasalahan yang 

mempengaruhi pembangunan dan infrastruktur kota. Karakteristik yang ada bisa dilihat dari 

jumlah penduduk yang tinggi, permukiman kumuh, permukiman padat, permukiman di 

bantaran sungai dan tepi pantai, permukiman di kawasan pesisir, permukiman yang rawan 

pada kawasan bencana alam. Adapun karakteristik perkembangan permukiman di 

Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain : 

1. KAWASAN PUSAT KOTA 

Permukiman yang termasuk dalam kawasan pusat kota memiliki pengertian lingkungan 

kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris, misalnya ibukota kabupaten, 

ibukota kecamatan, dan atau yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat 

permukiman. Kawasan pusat perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebar di 6 

Kecamatan yang masing-masing terletak di Ibukota Kecamatan. Ciri-ciri permukiman 

pusat Kota antara lain dapat dilihat dari aspekk aktifitas uatama kegiatan di sekitar 

kawasan tersebut merupakan aktifitas perdagangan dan jasa, dekat dengan pusat 

pemerintahan, fasilitas di sekitar permukiman lengkap, masyarakat yang disekitar 

kawasan merupakan masyarakat heterogen baik aktifitas maupun sukunya, serta 

memiliki kepadatan yang cukup tinggi. Berikut sebaran permukiman pusat kota di 

Kabupaten Kotawaringin Barat : 

Tabel 3.12.  
Tipologi Permukiman Pusat Kota 

 Kotawaringin Barat 

No 
Tipologi Permukiman 

Pusat Kota 

1 
Sidorejo Kec. Arut Selatan 

2 
Madurejo Kec. Arut Selatan 

3 
Raja Kec. Arut Selatan 

5 
Baru Kec. Arut Selatan 

6 
Mendawai Kec. Arut Selatan 

7 
Sungai Kapitan Kec. Kumai 

8 
Batu Belaman Kec. Kumai 

9 
Sungai Tendang Kec. Kumai 

10 
Candi Kec. Kumai 

11 
Kumai Hilir Kec. Kumai 

12 
Kumai Hulu Kec. Kumai 

13 
Kotawaringin Hulu Kec. Kolam 

14 
Kotawaringin Hilir Kec. Kolam 

15 
Pandu Sanjaya Kec. P Lada 

16 
Karang Mulya Kec. P Banteng 

17 
Pangkut Kec. Arut Utara 

Sumber : Rapat Pokja PKP, 2017 
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Permukiman pusat kota di Kecamatan Arut Selatan yang terdiri dari Kelurahan Sidorejo, 

Madurejo, Raja, dan Kelurahan Baru telah mengalami elaborasi yang membentuk satu 

kesatuan pusat kota Pangkalan Bun yang hampir tidak mempunyai batas fisik yang 

jelas. Permukiman pusat kota di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan 

Lada, Kecamatan Pangkalang Banteng, Kecamatan Arut Utara, serta Kecamatan Kumai 

memiliki perbedaan yang sangat timpang dengan permukiman diluar permukiman pusat 

kota.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Keterangan : Permukiman Pusat Kota di Kelurahan Sidorejo, Arut Selatan 
 

2. KAWASAN PERMUKIMAN TEPI SUNGAI 

Permukiman dimana masyarakat memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi dan 

sumber daya alam yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri kawasan 

permukiman tepi sungai letaknya berbatasan dengan sungai, sungai dijadikan sebagai 

pusat pertumbuhan kawasan permukiman biasanya bentuk perkembangannya linier 

karena searah dengan jalur sungai, serta permukiman mayoritas menghadap ke sungai. 

Permukiman Tepi Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebar di 2 Kecamatan 

yaitu Kecamatan Arut Selatan meliputi Kelurahan Mendawai Seberang dan Raja 

Seberang dan Kecamatan Kumai yang terletak di Kecamatan Sungai Sekonyer. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Keterangan : Permukiman Tepi Sungai di Kelurahan Mendawai Seberang, Arut Selatan 
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3. KAWASAN PERMUKIMAN NELAYAN 

Kawasan permukiman yang menghadap tepi pantai, atau memiliki karakteristik 

berbatasan langsung dengan laut sehingga perairan tersebut memberikan fungsi yang 

dominan bagi wilayah tersebut. Ciri permukiman nelayan yaitu mayoritas 

permukimannya berorientasi ke pantai, letak permukiman berada di sekitar muara 

sungai yang aman dari gelombang air. Sebaran Permukiman Nelayan berada di 2 

Kecamatan yaitu Kecamatan Kumai (Desa Sungai Cabang, Teluk Pulai, Kubu, Sungai 

Bakau, Teluk Bogam, Keraya, Sebuai) dan Kecamatan Arut Selatan terletak di Desa 

Tanjung Putri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Keterangan : Permukiman Nelayan di Sebuai, Kumai 

 

4. KAWASAN PERMUKIMAN PERKEBUNAN 

Kawasan permukiman yang memiliki dominasi kegiatan perkebunan disekitar kawasan 

permukiman dan dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Cirinya adalah kawasan 

permukiman dikelilingi oleh kawasan perkebunan/ pertanian, mayoritas masyarakat 

memiliki mata pencaharian di kebun/ bertani, serta lokasi permukiman aman dari 

bencana dan serangan hewan buas. Mayoritas permukiman di Kabupaten Kotawaringin 

Barat memiliki tipologi permukiman perkebunan karena mayoritas masyarakat memiliki 

mata pencaharian di sektor perkebunan khususnya tanaman sawit. Tipologi permukiman 

perkebunan tersebar di 6 Kecamatan di Kotawaringin Barat. Meliputi : 

 

Tabel 3.13.  
Tipologi Permukiman Perkebunan Kotawaringin Barat 

Tipologi Permukiman Perkebunan 

Kec. Arut Selatan Kec. Kolam Kec. P Banteng Kec. Kumai Kec. Pangkalan Lada Kec. Arut Utara 

Rangda Babual Baboti Simpang Berambai Sungai Bedaun Pandu Sanjaya Pandau 

Kenambui Tempayung Sungai Hijau Bumi Harjo Purbasari Riam 

Runtu Sakabulin Sungai Bengkuang Pangkalan Satu Sungai Rangit Jaya Sungai Dau 

Umpang Kinjil Sungai Pakit   Sumber Agung Penahan 

Sulung  Riam Durian Sungai Kuning   Lada Mandala Jaya   

Kumpai Batu Bawah Dawak Sidomulyo   Makarti Jaya   

Kumpai Batu Atas Lalang Pangkalan Banteng   Pangkalan Tiga   

Natai Raya Rungun Mulya Jadi   Kapidi Atas   

Medang Sari Kondang Amin Jaya   Pangkalan Dewa   
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Tipologi Permukiman Perkebunan 

Kec. Arut Selatan Kec. Kolam Kec. P Banteng Kec. Kumai Kec. Pangkalan Lada Kec. Arut Utara 

Natai Baru Suka Mulya Natai Kerbau   Pangkalan Durin   

Tanjung Trantang Sukajaya Karang Mulya   Sungai Melaweh   

  Suka Makmur Marga Mulya       

  Ipuh Bangun Jaya Arga Mulya       

  Sumber Mukti Kebon Agung       

  Palih Baru         

  Makarti Jaya         

Sumber : Rapat Pokja PKP, 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Keterangan : Permukiman Perkebunan di Arut Utara dan Desa Kumpai Batu Bawah, Arut Selatan 
 

5. KAWASAN PERMUKIMAN PERTAMBANGAN 

Kawasan permukiman disekitar lokasi pertambangan yang aman dan tidak memilki 

resiko apabila diperuntukkan bagi kawasan permukiman. Cirinya adalah kawasan 

permukiman dikelilingi oleh kawasan pertambangan, mayoritas masyarakat memiliki 

mata pencaharian di pertambangan, serta lokasi permukiman aman dari bencana dan 

serangan hewan buas. Permukiman Pertambangan terletak di Kecamatan Arut Utara, 

meliputi Desa Nanga Mua, Desa Gandis, Desa Kerabu, Desa Sambi, dan Desa 

Penyombaan. 

 

F.    PERMUKIMAN TIDAK LAYAK HUNI 

Faktor ekonomi atau kemiskinan mendorong bagi pendatang untuk mendapatkan kehidupan 

yang lebih baik. Dengan keterbatasan pengetahuan, ketrampilan, dan modal, maupun 

adanya persaingan yang sangat ketat diantara sesama pendatang maka pendatang-

pendatang tersebut hanya dapat tinggal dan membangun rumah dengan  kondisi yang 

sangat minim dan seadanya di daerah. Di sisi lain pertambahan jumlah pendatang yang 

sangat banyak mengakibatkan pemerintah tidak mampu menyediakan hunian yang layak 
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Tabel 3.14.  
Sebaran RTLH Kabupaten Kotawaringin Barat 

Kecamatan Kelurahan 
Jumlah 
(Unit) Total 

Pangkalan Lada 
Kadipi Atas 10 147 

Lada Mandala Jaya 105 

Pandu Senjaya 32 
Arut Selatan 

Mendawai Sebrang 23 685 

Baru 49 

Raja 35 

Sidorejo 16 

Kenambui 22 

Kumpai Batu Bawah 127 

Madurejo 67 

Mendawai 133 

Natai Baru 46 

Natai Raya 17 

Rangda 22 

Runtu 5 

Tanjung Putri 50 

Tanjung Terantang 39 

Umpang 34 
Pangkalan Banteng 

Arga Mulya 16 243 

Berambai Makmur 16 

Kebun Agung 27 

Marga Mulya 6 

Mulya Jadi 41 

Pangkalan Banteng 37 

Sido Mulyo 40 

Simpang Berambai 7 

Sungai Bengkuang 28 

Sungai Pulau 25 
Kotawaringin Lama 

Babual Baboti 29 572 

Dawak 23 

Palih Baru 58 

Kondang 42 

Kotawaringin Hilir 102 

Kotawaringin Hulu 95 

Rungun 109 

Sukabulin 40 

Sukajaya 5 

Sumber Mukti 47 
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Kecamatan Kelurahan 
Jumlah 
(Unit) Total 

Tempayung 22 
Kumai 

Batu Belaman 33 764 

Bumi Harjo 118 

Candi 65 

Keraya 20 

Kubu 52 

Kumai Hulu 125 

Pangkalan Satu 90 

Sebuai Timur 27 

Sungai Bakau 59 

Sungai Bedaun 50 

Sungai Cabang 27 

Sungai Kantan 19 

Sungai Sekonyer 21 

Sungai Tendang 12 

Sungai Bogam 25 

Sungai Polai 21 
Sumber : Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, 2017 

 
Sebaran Rumah Tidak Layak huni (RTLH) di Kabupaten Kotawaringin Barat paling tinggi berada 

di Kecamatan Kumai dimana 16 Desa/ Kelurahan merupakan lokasi RTLH. Jumlah RTLH di 

Kecamatan Kumai mencapai 764 unit rumah. Sebaran RTLH paling sedikit berada di Kecamatan 

Pangkalan Lada yang hanya tersebar di 3 Desa/ Kelurahan dengan  jumlah RTLH sebanyak 147 

Unit. 

 

1.13. ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN  

Dari hasil RTRW dan beberapa dokumen pendukung seperti Database Permukiman diperoleh 

potensi perumahan dan permukiman yang mencerminkan betapa strategisnya pengembangan 

dan perencanaan permukiman terhadap keberlanjutan pembangunan. Potensi perumahan dan 

permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain: 

1. Cadangan lahan untuk perumahan dan permukiman yang masih cukup di luar pusat kota; 

2. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat ( 100.361 jiwa); 

3. Letak geografis Kota Pangkalan Bun (berada di jalur strategis dengan adanya Bandara 

Udara Iskandar dan Pelabuhan Pangkalan Bun serta Pelabuhan Kumai); 

4. Visi dan misi pembangunan perumahan dan permukiman kota. 

Sedangkan untuk permasalahan perumahan dan permukiman, berikut ini adalah rumusan 

Permasalahan Perumahan Dan Permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain: 

1. Rendahnya daya beli masyarakat, semakin meningkatnya harga tanah pada kawasan 

tersebut, naiknya harga bahan bahan bangunan, serta terbatasnya dana dukungan dari 

pemerintah terutama untuk sarana dan prasarana kawasan permukiman; 
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2. Pembangunan rumah oleh pengembang kadang kala tidak sesuai dengan jadwal yang telah 

direncanakan sehingga pada saat dukungan fisik dari pemerintah pusat maupun dari 

pemerintah daerah akan dilaksanakan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, atau 

mungkin sebaliknya; 

3. Belum optimalnya pelaksanaan instrumen pengendalian bangunan. 

 Bangunan untuk pondokan/kos 

 Bangunan multifungsi 

 Bangunan walet 

4. Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman 

 Kurangnya pasokan air bersih. 

 Tidak adanya sumur-sumur resapan. 

 Belum adanya sistem pengolah limbah rumah tangga. 

 Sistem persampahan belum memadai (lokasi transfer depo) 

5. Aspek Kesesuaian Lokasi Dengan Fungsi Kawasan Pada Rencana Tata Ruang Kabupaten 

Kotawaringin Barat (Perumahan Permukiman yang Berada di Kawasan Rawan Bencana) 

Daerah rawan bencana seharusnya menjadi daerah lindung yang tidak boleh digunakan 
untuk tempat bermukiman, apalagi dijadikan sebagai kawasan permukiman. Akan tetapi, di 
lapangan ternyata masih banyak daerah-daerah rawan bencana yang ditempati penduduk 
sebagai tempat hunian. Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara 
rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari 1-2 jam saat hujan turun dalam 
keadaan musim hujan normal. Di wilayah Kotawaringin Barat yang berpotensi rawan 
bencana banjir meliputi Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Lada, dan Pangkalan Banteng. 
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Gambar 3.9.  
Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Kotawaringin Barat 

(Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat) 

 



Rencana Pembangunan & Pengembangan Perumahan & Kawasan Permukiman 
Kabupaten Kotawaringin Barat 

 

BAB 3 30 

 

 

A. KEBUTUHAN DAN KECEPATAN PENYEDIAAN 

Kondisi pemukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat ditinjau dari pola pembentukannya 

pada umumnya membentuk pola linier. Bentuk pola linier ini diperlihatkan oleh suatu 

pemukiman yang memanjang di sepanjang tepian jalur-jalur aliran sungai dan jaringan jalan 

yang ada. 

Pembentukan pola pemukiman ini sangat dimaklumi mengingat kondisi fisik di Kabupaten 

Kotawaringin Barat merupakan daerah yang banyak dilalui sungai, terlebih keberadaan 

sungai ini hingga kini masih dijadikan urat nadi lalu lintas kegiatan sosial ekonomi 

penduduknya. Adapun bentuk pola pemukiman seperti ini dapat dilihat pada setiap 

kecamatan yang dilaluinya, misalnya sepanjang Sungai Lamandau, Sungai Arut Selatan, 

dan Sungai Kumai serta beberapa sungai kecil lainnya. 

Selain itu juga, terdapat suatu bentuk pola permukiman yang teratur yaitu pola permukiman 

yang diperlihatkan oleh pemukiman-pemukiman transmigrasi di Kabupaten Kotawaringin 

Barat yang umumnya disebut Satuan Pemukiman (SP). Pola pemukiman ini biasanya dibuat 

secara terpadu, dimana masing-masing unit bangunan rumah yang dijadikan sebagai tempat 

hunian (istirahat, berkumpul dengan keluarga) dikelilingi oleh lahan-lahan yang secara 

langsung dijadikan sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi mereka (bertani, 

berkebun). Selain mengetahui bentuk pola, nantinya perkembangan perumahan dan 

permukiman akan semakin kompleks sehingga membutuhkan beberapa arahan 

Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat 

ditentukan berdasarkan atas luasan kapling rumah dibawah ini: 

a. Rumah kapling kecil, setidaknya seluas ≥200 meter persegi. 

b. Rumah kapling menengah, luas lahan antara >250 meter persegi. 

c. Rumah kapling besar, luas lahan >500 meter persegi. 

 

Tabel 3.15 
 Rencana Pengembangan Perumahan 

Kecamatan 
Jumlah Pertambahan Kebutuhan Rumah Tahun 2029 (unit) 

Besar Sedang Kecil Jumlah 

Ktw. Lama 638 1913 3826 6377 

Arut Selatan 3.305 9915 19830 33049 

Kumai 1610 4829 9658 16097 

Arut Utara 503 1510 3019 5032 

P. Bbanteng 1200 3600 7200 12001 

P. Lada 985 2955 5910 9850 

Total 8241 24722 49444 82407 

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 
(Lanjutan...) 

Luas LahanYang dibutuhkan Untuk Pertambahan Rumah Tahun 2029 (km2) 

Besar Sedang Kecil Jumlah 

318.866,36 478.299,54 765.279,26 1.562.445,16 

1.652.458,38 2.478.687,57 3.965.900,11 8.097.046,06 

804.846,65 1.207.269,97 1.931.631,95 3.943.748,57 

251.611,39 377.417,09 603.867,34 1.232.895,83 

600.038,96 900.058,43 1.440.093,50 2.940.190,89 

492.508,46 738.762,70 1.182.020,31 2.413.291,47 

4.120.330,20 6.180.495,30 9.888.792,48 20.189.617,98 

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 
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B. INTEGRASI TERHADAP SISTEM KOTA 

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Kawasan yang memiliki potensi untuk 

berkembang dari sektor-sektor strategis yang memiliki pengaruh skala regional dan nasional 

serta dimungkinkan internasional. Yang termasuk kedalam kategori kawasan strategis 

pertumbuhan: 

 Kecamatan Kumai (Kota Kumai), terdapat Pelabuhan Kumai mempunyai peranan yang 

sangat penting sebagai gerbang/pintu keluar masuk barang/penumpang 

 Kecamatan Arut Selatan (Kota Pangkalan Bun), terdapat Pelabuhan Pangkalan Bun 

mempunyai peranan yang sangat penting sebagai gerbang/pintu keluar masuk barang, 

serta terdapatnya Bandara Iskandar. 

Pada kawasan pertumbuhan ekonomi ini telah direncanakan dengan baik untuk dapat 

merangsang investasi yang lebih besar lagi dan pengembangannya mampu mempengaruhi 

pendapatan masyarakat serta kegiatan perekonomian daerah sekitarnya. Kawasan ini 

merupakan kawasan strategis dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, 

pembangunan daerah tertinggal dan kepentingan pertahanan keamanan. Faktor pendukung 

sebagai kawasan strategis dengan puast pengembangan di Kumai adalah : 

 Pelabuhan Kumai sebagai pintu gerbang angkutan laut  

 Dekat dengan Bandar Udara Iskandar di Pangkalan Bun  

 Ada rencana pembangunan kawasan industri  

 Dekat dengan lokasi perkebunan kelapa sawit  

 Berbatasan dengan Taman Nasional sebagai daerah perlindungan sumberdaya hayati  

 Dari aspek keamanan dekat dengan kawasan latihan militer dan pangkalan angkatan 
udara  

 Dekat dengan daerah pesisir yang masih relatif tertinggal  
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Peta Rencana Struktur Ruang  
Kabupaten Kotawaringin Barat 

(Sumber: Hasil Olahan RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat) 
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C. PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN 

Didalam bidang pembiayaan perumahan, skala sistem dimaksud meliputi berbagai tingkat, 

yaitu nasional, wilayah dan lokal. Demikian juga sistem ini meliputi pasar formal (dicirikan 

dengan keterkaitannya dengan lembaga pembiayaan formal, seperti bank) maupun pasar 

non formal (dicirikan dengan keterkaitannya terhadap lembaga pembiayaan non formal, 

seperti koperasi, arisan). 

Pembangunan permukiman pada prinsipnya merupakan tanggung jawab masyarakat, 

sedangkan peran pemerintah bersifat menciptakan iklim pembangunan dan iklim usaha yang 

mendorong dan merangsang partisipasi masyarakat dalam pembangunan permukiman. 

Lembaga pembiayaan yang melayani pembangunan permukiman perlu ditingkatkan dan 

dikembangkan peranannya sehingga dapat mendorong terhimpunnya modal yang 

memungkinkan pembangunan rumah milik dan rumah sewa dalam jumlah yang besar. 

Ada tiga aspek  penting pembiayaan permukiman yaitu sumber dana, aksebilitas dan 

sasaran (target group). Perumusan kebijaksanaan pembiayaan permukiman diarahkan guna 

mengatasi permasalahan tidak terjangkaunya harga rumah oleh golongan masyaralat 

berpenghasilan rendah dan ditujukan guna menciptakan iklim sehingga masyarakat 

berpenghasilan rendah dapat menjangkau dan menikmati hasil-hasil pembangunan 

permukiman, peran masyarakat yang sangat tinggi dalam penyediaan permukiman. Hal ini 

menunjukkan besarnya potensi masyarakat dan berbagai lembaga kemasyarakatan dalam 

menyediakan rumah. Tugas yang harus dijawab adalah memasukkan pembiayaan 

permukiman sektor non-formal ke dalam sistem pembiayaan formal yang didukung 

pencipataan hubungan atau kemitraan yang harmonis antara pemerintah, swasta dan 

masyarakat. 

Dalam suatu sistem pembiayaan perumahan dan permukiman, seharusnya pemberian 

subsidi  dibidang perumahan  dan permukiman adalah transparan dan bersifat langsung. 

Sehingga subsidi tidak langsung yang dewasa ini diberikan melalui suku bunga dalam 

sistem pembiayaan perumahan (misalnya dalam bentuk KPR – BTN, dan lain-lain) secara 

bertahap akan semakin dikurangi. Permasalahan yang ada di wilayah ini, pada umumnya 

bukan pada kemampuan masyarakat dalam kepemilikan rumah, namun lebih pada kualitas 

fisik rumahnya dan untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah memberikan bantuan dengan 

adanya fasilitas likuiditas perumahan dari pemerintah baik berupa BSPS maupun 

perumahan FLPP baik dari Bank BTN maupun bank lainnya. 

 

1.14. KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERMUKIMAN 

Aspek kelembagaan adalah salah satu aspek yang penting dalam penyelenggaraan 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman karena mengatur siapa yang melakukan 

dan apa yang dilakukan. Sesuai dengan asas pengorganisasian yang dianut oleh sistem 

pemerintahan kita; yaitu diantaranya adalah azas pembagian tugas dan azas fungsionalisasi. 

Dalam azas pembagian tugas, dimana tugas umum pemerintah dan tugas pembangunan dibagi 

habis kedalam tugas berbagai departemen, lembaga pemerintahan dan non departemen serta 

instansi pemerintahan dan non departemen serta instansi pemerintah lainnya, tanggung jawab 

masing-masing sudah jelas sebagimana yang dirumuskan dalam tugasnya. Dilain pihak yang 

dimaksud dengan penerapan azas fungsionalisasi adalah bahwa adanya satu instansi yang 
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secara fungsional paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan bidang pemerintahan dan 

bidang tertentu. Dalam  pelaksanaan azas ini, instansi yang bersangkutan dapat dan perlu 

melakukan mekanisme koordinasi terhadap instansi atau pejabat lain yang setingkat dalam 

penyelenggaraan bidang yang mengandung berbagai aspek. 

Pengembangan jaringan kelembagaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 

merupakan hal yang sangat penting dan dapat dikatakan sebagai sesuatu hal yang harus segera 

dibenahi guna mendukung dan merealisasikan rencana dan program perumahan dan kawasan 

permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengembangan jaringan kelembagaan ini 

meliputi pengembangan kelembagaan pemerintah, kelembagaan pihak lain yang membantu, 

serta kelembagaan non-formal pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. 

A. KELEMBAGAAN PEMERINTAH 

Peran dan kerjasama kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman yang bersifat multi dimensional dan multi sektoral akan sangat penting. 

Kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi : 

a. Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), 

b. Badan Usaha (BUMN, BUMD, Swasta), 

c. Masyarakat. 

Pemantapan kelembagaan ini adalah upaya untuk mendukung pelembagaan sistem 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menjawab tantangan 

dan permasalahan temasuk penyelenggaraan koordinasi antar pelaku pembangunan yang 

ada di bidang penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. 

Dengan semakin mengakarnya lembaga perumahan di tingkat lokal dan didukung oleh 

masyarakat diharapkan akan lebih mampu menangkap aspirasi berbagai pihak terkait. 

Selanjutnya terselenggaranya koordinasi yang efektif akan menjadi kunci penting dalam 

pelembagaan sistem penyelenggaraan dan pemantapan lembaga perumahan dan kawasan 

permukiman yang handal dan responsif.  

Pemantapan kelembagaan perlu pula dilakukan dengan mengembangkan fungsi dan 

kapasitas lembaga yang ada, baik lembaga formal maupun informal, tanpa harus 

membangun lembaga baru. Pengembangan lembaga seperti koperasi atau usaha kecil dan 

menengah serta lembaga keswadayaan masyarakat lainnya misalnya dapat ditingkatkan 

kapasitasnya melalui kegiatan apresiasi, diseminasi dan pelatihan program untuk dapat 

terlibat secara nyata dalam berbagai bentuk kegiatan dan program penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman. Dengan demikian maka peran dan kapasitas 

masyarakat akan semakin meningkat dalam menjawab tantangan dan isu serta 

permasalahan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang 

mengedepankan strategi pemberdayaan masyarakat. 

Pemantapan kelembagaan pada badan usaha khususnya pada Badan Usaha Milik Negara 

di bidang perumahan dan kawasan permukiman perlu diarahkan untuk melakukan reformasi 

di bidang kelembagaan agar tercipta badan usaha yang efisien efektif dan akuntable; 

pengembangan manajemen strategis khususnya dalam aspek pengusahaan; serta 

peningkatan kapasitas dan profesionalisme para pelakunya, khususnya kepada para direksi 

pada lembaga tersebut. Upaya ini perlu pula dilakukan di lingkungan kelembagaan badan 

usaha baik milik pemerintah daerah maupun masyarakat yang berkiprah di bidang 

perumahan dan kawasan permukiman. 
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Lembaga badan usaha milik negara yang selama ini mendapat tugas utama untuk 

mendukung pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia diantaranya 

adalah Bank Tabungan Negara (BTN) dan Perum Perumnas. 

Selanjutnya sasaran kelembagaan Perum Perumnas, diarahkan untuk memfokuskan 

kembali orientasi kegiatan Perum Perumnas sebagai National Urban Development 

Corporation (NUDC) dengan kegiatan utama antara lain:  

1. Melaksanakan tugas kegiatan yang sifatnya pioneering seperti pembangunan rumah sewa 

(termasuk Rusunawa) di kota metropolitan/besar dan kawasan industri, dan penyediaan 

Rumah Sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota-kota sedang/kecil 

serta kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman lainnya yang bersifat 

sosial maupun kegiatan lainnya yang belum menarik untuk dikembangkan oleh badan 

usaha milik swasta;  

2. Membentuk anak perusahaan sebagai pengembangan jasa usaha komersial yang 

mengelola penyediaan lahan dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman 

(KASIBA) sesuai dengan pengembangan kawasan perkotaan di kota metropolitan/besar; 

serta  

3. Berperan sebagai kepanjangan pemerintah sebagai agen pemberdayaan (enabling agent) 

dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara nasional. Sebagai 

badan usaha Perumnas tetap dituntut untuk dapat menghasilkan keuntungan. 

Untuk penataan kawasan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kotawaringin 

Barat membutuhkan lembaga yang mengatur kawasan tersebut baik dari tahap 

perencanaan, konstruksi maupun pemeliharaan. Dalam hal ini lembaga tersebut dalam 

penataan perumahan dan kawasan permukiman, adalah mengatur: 

1. Pembangunan baru, termasuk dalam hal ini adalah: 

 Penyediaan dan atau pembangunan baru perumahan untuk kelompok masyarakat 

berpenghasilan rendah; 

 Optimasi penyediaan dan pengendalian lahan untuk keperluan perumahan dan 

kawasan permukiman oleh pemerintah daerah; 

 Pengendalian pembangunan perumahan oleh swasta, masyarakat dan developer, 

diarahkan pada areal KASIBA dan LISIBA; 

 Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan sosio-ekonomi yang 

memadai, terutama bagi pembangunan rumah sederhana atau sangat sederhana, 

bersusun atau tunggal 

2. Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam hal 

ini adalah: 

 Perbaikan kawasan permukiman nelayan 

 Perbaikan kawasan permukiman tidak layak huni 

 Peremajaan kawasan kumuh perkotaan 
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 Penataan lahan terarah ataupun relokasi bagi yang tidak sesuai dengan rencana 

tata ruang 

 Pengadaan rumah susun pada tanah negara yang dibiayai dari subsidi silang 

sebagian lahan yang dipergunakan untuk bangunan komersial. 

3. Kegiatan penunjangan, dilakukan agar kedua kegiatan diatas dapat dilakukan 

diantaranya melalui: 

 Pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya perubahan fungsi hunian ke non 

hunian pada kawasan-kawasan tertentu; 

 Pengamanan stok perumahan terutama untuk kelompok mayarakat berpenghasilan 

rendah (memelihara perimbangan antara stok dan pendistribusian); 

 Pelanggaran terhadap hunian serta ketentuan sewa-menyewa; 

 Pembimbingan dan pembinaan terhadap pengelola/ pengusaha rumah toko, rumah 

kost dan rumah sewa. 

 Penciptaan iklim usaha yang dapat mendorong meningkatkan investasi swasta di 

bidang perumahan dan kawasan permukiman, melalui berbagai kemudahan dan 

perijinan. 

Fungsi urusan penataan perumahan dan kawasan permukiman, adalah melakukan: 

 Pengendalian pembangunan 

 Perijinan Perumahan 

 Pengaturan hunian 

 Pengaturan sewa menyewa 

 Pengaturan penertiban perumahan 

Instansi-instansi yang perlu peningkatan perannya berkaitan dengan pembangunan 

perumahan permukiman antara lain: Bappeda, DPUK, BPN, Setda bagian hukum dan Setda 

bagian pembangunan. 

 

B. KELEMBAGAAN PIHAK LAIN YANG MEMBANTU 

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di 

Kabupaten Kotawaringin Barat tentunya tidak hanya mengandalkan peran pemerintah 

daerah saja, akan tetapi perlu didukung oleh lembaga/pihak lain. Lembaga/pihak lain 

tersebut dapat berupa organisasi non pemerintah (NGO) dan swasta.  

1. ORGANISASI NON PEMERINTAH 

Pelaksanaan pengadaan perumahan dengan peran serta masyarakat berpenghasilan 

rendah, pelaku utama pada dasarnya adalah masyarakat sendiri. Namun bagi 

masyarakat, sulit untuk memulai kegiatannya dan memecahkan beberapa permasalahan 

yang dihadapi tanpa adanya bantuan dari pihak pemerintah atau pihak lain.  

Pada kenyataanya banyak pemda yang tidak memiliki cukup tenaga kerja dan sumber 

dana untuk dapat bekerja sama dengan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah 

secara efektif. Untuk memecahkan masalah tersebut, peran penghubung atau 
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intermediaries seringkali diperlukan, terutama untuk memulai proses pengadaan 

perumahan, memprakarsai dialog antara masyarakat dengan pemda dan 

menterjemahkan kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat. Disamping itu, mereka 

juga dapat berperan sebagai penyampai informasi diantara para pelaku serta dapat 

bermanfaat mendapatkan bantuan tenaga ahli dan sumber dana dari pihak swasta atau 

masyarakat internasional. 

Yang berperan dalam penghubung pada umumnya adalah Organisasi Non Pemerintah 

(ONP) atau Non Goverment Organization (NGO). NGO dapat membantu 

menterjemakan prioritas pemerintah kepada masyarakat dan menjelaskan prioritas 

masyarakat kepada pemerintah. Pengetahuan dan ketrampilan tersebut sangat 

membantu dalam mengembangkan rencana dan proyek yang nyata, yang dapat menuju 

pada terbentuknya kebijaksanan yang berakar pada pengalaman di lapangan. 

 Bentuk NGO 

Bentuk organisasi non pemerintah, diantaranya berupa: 

 Organisasi keagamaan 

 Organisasi sosial 

 Perusahaan Konsultan Perencana 

 Perusahaan Nir Laba (Non Profit Company) 

 Organisasi yang tidak mencari keuntungan tetapi juga tidak bersedia untuk rugi 

maupun maupun memberi sumbangan (no profit – no loss organization) 

 Peran NGO 

 Dalam hal pembentukan organisasi masyarakat: memberikan penyuluhan, 

pembinaan dan pembentukan organisasi 

 Dalam hal pendanaan berbagai kegiatan perumahan: mengusahakan bantuan 

dana dari organisasi internasional 

 Dalam hal pengadan lahan dan prasarana: membantu pencarian lokasi lahan, 

penguasaan lahan, pembuatan perancangan sampai dengan pengadaan 

prasarana lingkungannya 

Dalam pelaksanaan pembangunan rumah: memberikan bantuan dalam pengadaan 

bahan bangunan murah, pengurusan ijin-ijin yang diperlukan, pengelolaan 

pembangunan sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik rumah. 

 

2. KEMITRAAN DENGAN SWASTA 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan kerjasama dengan pihak 

swasta dalam bentuk kemitraan untuk pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman mengingat keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah saat ini. Inti 

dari kemitraan swasta dan pemerintah ini adalah agar rencana dan program perumahan 

dan kawasan permukiman yang telah ditetapkan dapat diwujudkan, sementara itu bagi 

swasta, keterlibatan ini akan memberikan keuntungan bagi swasta selama melakukan 

investasi di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Oleh karena 

itu, kerjasama semacam ini perlu terus dilakukan mengingat semakin kompleksnya 

permasalahan dan tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 
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yang akan datang. Adanya kerjasama ini pemerintah lebih berfungsi sebagai 

pengawasan dan pengendali pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 

sementara swasta sebagai pelakunya. Agar terjadi keselarasan kerjasama maka 

masing-masing pihak harus dapat berperan sebagaimana mestinya. Pemerintah harus 

bersedia menerima masukan-masukan dari swasta selanjutnya mengeluarkan 

ketentuan-ketentuan yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sedangkan 

swasta harus bersedia melakukan semua ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan 

tersebut.  

Ada beberapa bentuk kemitraan yang dapat dilaksanakan dalam pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain: 

4. Kemitraan sesama instansi pemerintah (baik vertikal maupun horizontal), yaitu 

kerjasama yang dilakukan antar instansi pemerintah yang bertujuan agar ada 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam simplikasi dari kebijakan dan ketentuan 

yang arahnya adalah pada efisiensi dan efektivitas. 

5. Antara pemerintah dan swasta, yang intinya adalah komunikasi yang sejajar dan 

saling menguntungkan. Strategi kemitraan disini adalah dengan mengajak peran 

serta swasta dan masyarakat (public-private partnership). Bentuk kerjasama ini 

dapat berupa bentuk kerjasama operasi (KSO), BOT (Building Operation Transfer), 

BTO (Building Transfer operation), BOO (ruislag). 

6. Antara sesama swasta (khususnya antara pengusaha besar dan kecil), kerjasama ini 

diharapkan dapat mengangkat peran pengusaha kecil agar keterlibatannya dalam 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman semakin meningkat.  

Lebih lanjut partisipasi swasta dapat dibedakan menjadi 5 (lima) yaitu: 

a. Konsep Built Operate and Transfer (BOT), dimana swasta membangun, 

mengoperasikan dan memperoleh pendapatan dari suatu fasilitas selama jangka 

waktu tertentu yang disepakati. Variasi dari pola BOT adalah BOL (Build Operate 

Leasing) dan BOO (Build Operate Owning). Pola BOL yaitu membangun, 

mengoperasikan, meleasing, biasanya proses penentuannya sambil berjalan. Artinya 

semula mungkin pola BOT, namun karena pihak investor menghendaki 

pengembalian modal yang segera lantas melangsungkan proyeknya. Pola BOO 

artinya membangun, mengoperasikan, memiliki, biasanya juga diputuskan 

belakangan. Umumnya pemilik tanah merasa enggan untuk menjual tanah pada saat 

dimulainya proyek, dengan menunggu sampai periode tertentu baru dijual, berarti 

ada capital gain bagi pemilik tanah, karena tertunda harga tanah bisa naik. 

b. Konsep Devestiture dimana fasilitas atau badan usaha pemerintah dijual kepada 

swasta untuk bersaing melalui tender pekerjaan (konstruksi maupun jasa) yang 

semula hanya diperuntukkan pemerintah. Konsep divestiture belum diterapkan di 

Indonesia, meskipun merupakan alternatif pada masa yang akan datang. Ini dapat 
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berupa pengelolaan secara penuh oleh swasta, sistem ini harus benar-benar dikaji 

sesuai karena pendekatan semacam ini akan menimbulkan masalah-masalah sosial 

yang peka dan perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk melindungi penduduk di 

sekitarnya. Selanjutnya dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab atas 

penyelidikan utulitas dan prasarana lainnya. 

c. Konsep Leasing dimana badan usaha swasta menyewa suatu fasilitas pemerintah 

selama jangka waktu tertentu yang disepakati dan memperoleh pemasukan. Setelah 

akhir batas waktu perjanjian, fasilitas dikembalikan kepada pemerintah. Penyewaan 

atau Leasing suatu fasilitas pemerintah melalui konsesi terbatas pada perusahaan 

swasta nampaknya bisa dilaksanakan dalam kerangka perundang-undangan di 

Indonesia. 

Contoh penerapannya antara lain : 

 Peralatan pengumpulan dan pembuangan sampah milik pemerintah disewakan 

pada perusahaan-perusahaan swasta yang menyediakan tenaga, yang 

bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan. 

 Penyewaan fasilitas-fasilitas milik pemerintah atau swasta. 

d. Konsep Contract Operation dimana pemerintah tetap mengendalikan badan 

usahanya dan meminta suatu kontraktor umum memberikan jasa dibayar langsung 

oleh pemerintah atas jasa-jasa yang diberikannya, yang meliputi berbagai pekerjaan, 

tanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan, jasa konsultasi perencanaan serta 

manajemen dan lain-lainnya. Kerjasama ini merupakan suatu bentuk kerjasama 

yang berbeda, yang meliputi antara lain: 

 Pekerjaan-pekerjaan konstruksi pada umumnya. 

 Pengadaan bahan-bahan bangunan yang murah. 

e. Terdapat pula sektor informal yang sangat penting, yang sangat berperan dalam 

penyediaan pelayanan kawasan perumahan dan kawasan permukiman secara 

murah. Sektor ini sering diabaikan dan tidak dapat dimasukkan secara pasti ke 

dalam tipe-tipe diatas. Seperti halnya pengadaan transportasi di sekitar lingkungan 

perumahan dan kawasan permukiman, pengadaan bahan bangunan dan sistem 

pemanfaatannya oleh swasta. 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kaitannya dengan investasi pembangunan 

dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ini memiliki fungsi-fungsi sesuai 

dengan kewenangannya. Pemerintah daerah dapat saja terlibat langsung dalam perumusan 

dan penegakan peraturan-peraturan, misalnya dalam hal pengaturan kegiatan-kegiatan 

khusus tentang guna tanah, konsolidasi pembebasan tanah, penanganan permasalahan 

perumahan dan kawasan permukiman, pengaturan bangunan, dan lain sebagainya. Dalam 

hal ini juga menyangkut peningkatan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kawasan 

perumahan dan kawasan permukiman. Sebagai pelaksanaan program Pemerintah Kabupten 
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Kotawaringin Barat mengemban tanggung jawab yang cukup besar dalam partisipasinya 

dengan tetap mempertimbangkan aspirasi daerah dan masyarakat.  

 

1.15. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERMUKIMAN 

Keberhasilan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sangat ditentukan oleh 

kelembagaan pembiayaan yang ada. Hal ini mengingat pembiayaan merupakan salah satu 

permasalahan yang seringkali mengemuka berkaitan dengan siapa penyandang dana atau 

penanam modal yang mau berinvenstasi dalam bidang pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman. Oleh karena itu, dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ke 

depan seharusnya dapat mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga yang ada, baik itu 

lembaga pemerintah, lembaga/pihak lain yang membantu, ataupun lembaga non-formal lain 

yang telah ada di masyarakat. Keterkaitan antara pemerintah-swasta-masyarakat ini dapat 

menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan (mutualisme) jika ada sistem yang 

mengaturnya.  

A. PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH 

Dasar-dasar pembiayaan pemerintahan daerah dilakukan menurut hubungan fungsi 

berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, tanggung jawab antar tingkat pemerintahan. 

Penyelenggaraan tugas Daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi menjadi 

beban APBD, sedangkan tugas Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah Provinsi 

dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dibiayai dari APBN. Adapun sumber-sumber 

penerimaan Daerah untuk melaksanakan azas desentralisasi terdiri dari : 

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari  

- Hasil pajak Daerah 

- Hasil Retribusi Daerah 

- Hasil Perusahaan Milik Daerah 

- Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

2. Dana Perimbangan (kecuali dana Alokasi Khusus), terdiri dari : 

- Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam 

- Dana alokasi umum 

- Dana alokasi khusus 

3. Pinjaman Daerah 

4. Lain-lain penerimaan yang sah 

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini dengan makin gencarnya 

penerapan otonomi daerah di daerah dan perimbangan keuangan antara Pusat dan 

Daerah, mendorong daerah untuk mampu mengelola sumber-sumber PAD-nya sendiri. 

Hal ini memerlukan pendekatan tersendiri dalam mengoptimalkan aset-aset daerah yang 

memberikan PAD yang nantinya mampu mendukung pembiayaan pembangunan daerah 

tersebut. Untuk lebih jelasnya sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan daerahnya sendiri termasuk untuk pembangunan dan 
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pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah dapat dilihat pada 

diagram di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10.  
Bagan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 

 

Sumber pendapatan daerah yang di dapat di Kabupaten Kotawaringin Barat yang 

merupakan sumber pembiayaan dana APBD, dapat digunakan untuk membantu atau 

mensubsidi pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman. 

Jenis sarana dan prasarana yang dibangun dengan dana APBD adalah yang merupakan 

tanggung jawab pemerintah daerah dan bersifat public goods. 

 

B. PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN LAINNYA 

Untuk mengatasi pembiayaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman di daerah, ada beberapa alternatif guna menggali dana masyarakat atau 

mengajak pihak swasta untuk partisipasi. Sumber-sumber pembiayaan yang dapat di akses 

untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut : 

1. Dana Masyarakat Sendiri 

Pada sebagian besar masyarakat, untuk memperbaiki, membangun atau membeli 

rumah, pendanaannya berasal dari kemampuan sendiri atau merupakan tabungan yang 

dimiliki. Kelompok ini tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah atau 

perbankan dalam pembiayaannya. 
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2. Dana Tabungan Khusus Masyarakat 

Beberapa kelompok memiliki tabungan khusus untuk perumahan, misalnya Taperum 

atau Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, atau tabungan pegawai perusahaan 

swasta. Karena bersifat khusus kelompoknya, jumlah dana yang dapat diakses oleh 

Badan Pengelola atau developer menjadi terbatas. 

3. Dana Perbankan 

Tersedia dana untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di perbankan dengan harga pasar 

yang umumnya digunakan oleh masyarakat untuk membiayai pemilikan rumah kelas 

menengah keatas. Pendanaan untuk KPR ini relatif sulit dan mahal karena dana KPR ini 

berasal dari dana masyarakat yang disimpan di bank, sehingga biaya dananya 

tergantung dari harga pasar dan penyimpanan oleh masyarakat umumnya dalam waktu 

pendek sedangkan bisnis perumahan adalah investasi jangka panjang. 

4. Dana Subsidi 

Sampai dengan saat ini telah dikembangkan 3 (tiga) skim kredit perumahan dan 

kawasan permukiman yang difasilitasi oleh program bantuan (subsidi) perumahan dan 

kawasan permukiman, yaitu : 

 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Tersedia dana untuk KPR yang dikhususkan untuk membiayai Rumah Sederhana 

dan Rumah Sangat Sederhana (RS dan RSS) dengan tingkat bunga di bawah harga 

pasar. Dana KPR ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan 

menengah yang memiliki kemampuan membayar dan bankable. Bantuan program 

perumahan yang terkait dengan kredit perumahan jenis ini mencakup bantuan: (1) 

selisih bunga (interest rate subsidy); (2) subsidi selisih bunga (buy-down subsidy); 

dan (3) subsidi uang muka (down payment subsidy).  

 Program Bantuan Perumahan yang Tidak Terkait Kredit Perumahan 

Program bantuan perumahan yang tidak terkait kredit perumahan antara lain adalah: 

(a) bantuan modal dana bergulir; (b) bantuan penyediaan tanah; (c) bantuan 

penyediaan prasarana dasar permukiman; (d) bantuan fasilitasi untuk memperoleh 

sertifikat tanah; (e) bantuan fasilitasi untuk memperoleh ijin membangun; dan (f) 

bantuan bahan bangunan; (g) subsidi sewa; (h) bantuan asuransi kredit. 

Salah satu program bantuan yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah adalah pola 

pembiayaan perumahan dengan mekanisme dana bergulir. Ada dua pola 

pembiayaan perumahan melalui dana bergulir, yaitu pinjaman dana bergulir melalui 

mekanisme bunga pasar (non subsidi) dan bantuan dana bergulir tanpa bunga, 

dengan segmentasi kelompok sasaran yang berbeda. 

Kelompok sasaran yang bisa mendapatkan bantuan dana bergulir melalui 

mekanisme bunga pasar adalah kelompok masyarakat yang diharapkan mampu 

untuk mengelola pendapatannya (saving), sehingga dinilai mampu membayar 

angsuran pinjaman. Sedangkan bagi masyarakat yang berpendapatan sangat 

rendah, bantuan dana bergulir dapat diberikan antara lain dalam bentuk program 
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peningkatan kualitas lingkungan, pembangunan prasarana dan sarana dasar, yang 

pada intinya menjadi bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

5. Kredit Konstruksi 

Merupakan dana yang umumnya digunakan oleh pengembang sebagai modal kerja dan 

untuk membiayai pembangunan perumahan yang akan dijual kepada masyarakat. 

Misalnya Investor baik perorangan maupun instansional yang berminat membangun 

rumah susun sederhana sewa. Program bantuan perumahan dan kawasan permukiman 

yang terkait dengan skim kredit jenis ini menggunakan dana murah, contoh Penyertaan 

Modal Pemerintah (Pinjaman Lunak Jangka Panjang). Kredit program ini disalurkan 

melalui skim line of credit yang penyaluran dananya dilakukan secara bertahap sesuai 

dengan kemajuan pelaksana pembangunan. 

6. Pasar Modal dan Pasar Uang 

Pola pembiayaan ini belum populer sehingga masih sangat terbatas. Sumber ini menjadi 

harapan utama pendanaan dari semua usaha bersifat komersial, termasuk juga usaha di 

bidang perumahan. Untuk menggerakkan agar usaha ini menarik para investor di pasar 

mmodal.uang dan pasar modal. 

 

C. TAPERUM PNS 

Untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memiliki rumah yang 

layak, dalam kondisi terbatasnya kemampuan PNS untuk Taperum PNS berlandaskan pada 

azas kegotongroyongan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial serta 

diselenggarakan dengan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan PNS 

sendiri. Penghimpunan dana Taperum PNS dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

PNS dengan cara : 

1. Membantu membayar uang muka pembelian rumah dengan fasilitas KPR dan 

2. Membantu sebagian biaya untuk membangun rumah bagi PNS yang sudah memiliki tanah 

ditempatnya bekerja.  

Bantuan uang muka KPR diberikan kepada PNS yang belum memiliki rumah dan bantuan 

sebagian biaya membangun rumah di atas tanah sendiri diperuntukkan bagi PNS yang belum 

memiliki rumah dan yang telah memiliki tanah yang sah di daerah tempatnya bekerja.  

Tatacara pengajuan permohonan fasilitas bantuan uang muka KPR atau bantuan sebagian 

biaya membangun rumah menyangkut: 

1. Pertama, fasilitas bantuan uang muka KPR dan bantuan sebagian biaya membangun 

rumah disediakan bagi PNS yang belum memiliki rumah 

2. Kedua, Fasilitas bantuan tanpa memperhatikan jumlah Taperum PNS yang bersangkutan 

pada saat menerima fasilitas bantuan, 

3. Ketiga, fasilitas bantuan hanya diberikan satu kali selama yang bersangkutan menjadi PNS 

4. Keempat, PNS suami atau istri yang telah memiliki rumah baik dengan cara membangun 

sendiri, arisan, atau dengan cara lain dianggap telah memiliki rumah sehingga tidak dapat 

memperoleh fasilitas bantuan, 
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5. Kelima, fasilitas bantuan uang muka yang diberikan oleh Bapertarum PNS langsung 

disetor kepada bank pemberi KPR, 

6. Keenam, fasilitas bantuan sebagian biaya membangun diberikan untuk rumah yang akan 

dibangun diatas tanah yang terletak diwilayah/kota dimana PNS bekerja atau tempat lain 

dengan dispensasi, yang status hak atas tanahnya jelas atau tanah orang lain dengan 

persetujuan pemilik. 

 

D. DANA PINJAMAN BERGULIR PERUMAHAN  

Warga msyarakat yang berpenghasilan rendah umumnya tidak mendapatkan akses kepada 

kredit perbankan formal, mereka dinilai tidak layak mendapatkan kredit (tidak bankable) karena 

penghasilannya dan kemampuan ekonomi yang rendah. Melalui Program/Proyek dana bergulir 

mereka (masyarakat berpenghasilan rendah) diberi kesempatan memperoleh pinjaman melalui 

dana pinjaman bergulir sebagai salah satu alternatif model pembiayaan mikro kredit bagi 

perbaikan dan pembangunan perumahan. 

Sasaran dana pinjaman bergulir perumahan ini adalah masyarakat yang berpenghasilan 

rendah yang tidak bankable yang bermukim di kawasan kumuh dengan kondisi rumah dan 

lingkungan yang tidak sehat atau mereka yang belum memiliki rumah tinggal. Warga 

masyarakat ini bergabung dalam suatu organisasi masyarakat, seperti koperasi, paguyuban, 

perkumpulan, kelompok swadaya masyarakat (KSM), atau sejenisnya. Mereka harus mampu 

membayar kembali pinjaman secara angsuran dengan membuktikannya melalui kemampuan 

menabung. Jumlah anggota KSM peminjam mempunyai kelompok terkecil sekitar 25-40. 

Penyaluran dana pinjaman bergulir ini disalurkan kepada Badan Pengelola dana (BP) yang 

dibentuk oleh masyarakat melalui Forum Pembangunan Kota (FPK). BP selanjutnya 

menyalurkan pinjaman kepada warga masyarakat melalui KSM-nya.  
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1.16. PROYEKSI PENDUDUK DAN SEBARANNYA 

4.1.1. PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK 

Selatan, sebanyak 41,3% penduduk Kabupaten Kobar berada di Arut Selatan yang merupakan 

pusat kegiatan wilayah. Penduduk yang jumlah penduduknya paling kecil berada di Kecamatan 

Arut Utara yang pusat kegiatannya berada di Kelurahan Pangkut yaitu sebanyak 6,6% atau 

sebanyak 18.530 jiwa yang tersebar di 11 Desa/Kelurahan. 

 

Tabel 3.15.  
Proyeksi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 – 2032 

 
 
 
 
 

 
Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016 dan Analisis Penyusun, 2017 

 

Sistem Permukiman setiap kecamatan Terdiri dari Pusat Pertumbuhan dan kawasan pendukung 

di sekitarnya (hinterland). Kecamatan Kotawaringin Lama memiliki Pusat Permukiman di 

(Despot) Riam Durian, Kecamatan Arut Selatan Pusat permukimannya berada di Kelurahan 

Raja, Sidorejo, Madurejo, dan Baru. Kecamatan Kumai pusat permukimannya berada di Kumai 

Hulu dan Kumai Hilir. Pusat permukiman Kecamatan Pangkalan Banteng berada di Desa 

Pangkalan Banteng, Amin Jaya, Karang Mulya, Arga Mulya. Pusat Permukiman Kecamatan 

Pangkalan Lada di Desa/ Kelurahan Purbasari, Sumber Agung, dan Pandu Sanjaya, sedangkan 

Kecamatan Arut Utara pusat permukimannya berada di Pangkut. 

A. PROYEKSI PENDUDUK KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA 

Angka Pertambahan penduduk di Kecamatan Kotawaringin Lamatertinggi di Kelurahan 
Lalang, sedangkan yang terkecil sebesar 0,01 berada di Desa Rungun, Desa Palih Baru, dan 
Desa Kotawaringin Hulu. Proyeksi Penduduk di Kecamatan Kotawaringin Lama sampai 
tahun 2032 dimana jumlah penduduk yang paling tinggi berada di Kelurahan Kotawaringin 
Hilir yaitu sebanyak 5.232 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil di Desa Kondang 
sebanyak 417 jiwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.16.  
Proyeksi Penduduk Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2017 – 2032 
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Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

 
B. PROYEKSI PENDUDUK KECAMATAN ARUT SELATAN 

Angka Pertumbuhan penduduk Kecamatan Arut Selatan sebesar 0,04 sedangkan angka 

pertumbuhan penduduk paling tinggi sebesar 0,11 berada di Kelurahan Rangda dan Angka 

pertumbuhan terkecil sebesar 0,001 di Kelurahan Mendawai dan Desa Raja Seberang. 

Pusat Pertumbuhan Kecamatan Arut Selatan yang terdiri dari Kelurahan Raja, Sidorejo, 

Madurejo, Baru dan Mendawai memiliki angka pertumbuhan rata-rata sebesar 0,04 atau 

sama dengan angka pertumbuhan penduduk Kecamatan Arut Selatan. 

 

Tabel 3.17.  
Proyeksi Penduduk Kecamatan Arut Selatan Tahun 2017 - 2032 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 
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C. PROYEKSI PENDUDUK KECAMATAN KUMAI 

Angka Pertumbuhan di Kecamatan Kumai sebesar 0,03 sedangkan angka pertumbuhan 

penduduk di kawasan pusat pertumbuhan rata-rata sebesar 0,02 dan di kawasan hinterland 

sebesar 0,04. Angka pertumbuhan penduduk di kawasan hinterland lebih tinggi 

dibandingkan angka pertumbuhan kecamatan. 

Angka Pertumbuhan Penduduk tertinggi di Desa Sungai Bedaun sebesar 0,08 sedangkan 

angka pertumbuhan terendah di Desa Keraya sebesar 0,001. Hasil proyeksi penduduk pada 

Tahun 2032 di Kecamatan Kumai jumlah penduduk terbanyak yaitu di Desa Sungai Bedaun 

sejumlah 18.586 jiwa sedangkan desa yang proyeksi jumlah penduduknya sedikit berada di 

Desa Pangkalan Satu (325 jiwa) 

 
Tabel 3.18.  

Proyeksi Penduduk Kecamatan Kumai Tahun 2017 - 2032 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

 
D. PROYEKSI PENDUDUK KECAMATAN PANGKALAN BANTENG 

Angka pertumbuhan penduduk Kecamatan Pangkalan Banteng sebesar 0,10. Angka 
pertumbuhan penduduk Kawasan Pusat Kota 0,07 sedangkan kawasan hinterland lebih 
tinggi dibandingkan angka pertumbuhan kecamatan (0.13).  
Hasil proyeksi penduduk natural Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2032 jumlah 
penduduknya mencapai 174.484 jiwa dengan penduduk yang terbanyak berada di Desa 
Arga Mulya sebanyak 25.390 jiwa dan jumlah penduduk terendah di Desa Mulya Jadi 
sebanyak 1.472 jiwa. 
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Tabel 3.19.  
Proyeksi Penduduk Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2017 - 2032 

 

Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. PROYEKSI PENDUDUK KECAMATAN PANGKALAN LADA 

Kecamatan Pangkalan Lada angka pertumbuhan penduduknya adalah sebesar 0,03, 
dimana angka tersebut jumlahnya lebih besar dibandingkan angka pertumbuhan 
penduduk hinterland dengan pusat pertumbuhan Pangkalan Lada yaitu sebesar 0,02 
sedangkan angka pertumbuhan penduduk pusat pertumbuhan rata-rata mencapai 0,04. 
Hasil proyeksi penduduk natural Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2032 jumlah 
penduduknya mencapai 50.040 jiwa dengan penduduk yang terbanyak berada di Desa 
Pandu Sanjaya sebanyak 12.911 jiwa dan jumlah penduduk terendah di Desa Kadipi Atas 
sebanyak 1.212 jiwa. 

Tabel 3.20.  
Proyeksi Penduduk Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2017 – 2032 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 
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F. PROYEKSI PENDUDUK KECAMATAN ARUT UTARA 

Total jumlah proyeksi penduduk di seluruh Desa/Kelurahan Kecamatan Arut Utara pada 
Tahun 2032 mencapai 37.420 jiwa. Berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk 
paling tinggi di Kelurahan Pangkut sebesar 20.298 jiwa dengan angka pertumbuhan 
penduduk tertinggi di Kecamatan Arut Utara sebesar 0,07 di Kelurahan Penahan. Angka 
pertumbuhan terendah di Kecamatan Arut Utara di Kelurahan Pangkut, Pandau, Riam, 
dan Sungai Dau yaitu sebesar 0,03 dan berdasarkan proyeksi penduduk paling rendah di 
Desa Sungai Dau. 

Tabel 3.21.  
Proyeksi Penduduk Kecamatan Arut Utara Tahun 2017 – 2032 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 
 

4.1.2. SKENARIO DISTRIBUSI PENDUDUK 

Skenario distribusi penduduk diperuntukkan untuk merencanakan pengembangan fasilitas pada 
masing-masing pusat permukiman di Kecamatan. Setiap pusat permukiman memiliki daya tarik 
di wilayah disekitarnya (hinterland), hal tersebut dapat menyebabkan penduduk di wilayah 
hinterland tertarik untuk masuk/ tinggal di pusat-pusat pertumbuhan tersebut. Pada proyeksi 
penduduk sampai 20 tahun kedepan terbagi menjadi 4 tahap masing-masing terbagi setiap 5 
tahun, yaitu tahap I, II, III dan IV. Pembagian dalam 4 (empat) tahap dimaksudkan agar dalam 
jangka waktu 20 tahun seluruh fasilitas infrastruktur kawasan pusat kota di masing-masing 
kecamatan dapat terpenuhi. 
Skenario distribusi penduduk pada kawasan Pusat Pertumbuhan yang seyogyanya mendapatkan 
tambahan penduduk dari kawasan sekitarnya, maka pada skenario distribusi penduduk pada 
setiap tahapnya. Skenario pada pusat pertumbuhan ditambahkan masing-masing Tahap I, II, III, 
dan IV sebanyak 30%, 30%, 20% dan 20% dari total seluruh jumlah penduduk hinterland. 
Sehingga pada wilayah hinterland distribusi penduduk yang telah tertarik ke kawasan pusat 
pertumbuhan, maka di wilayah hinterland distribusi penduduknya dikurangi dari jumlah diatas. 
Berturut-turut skenario pertambahan penduduk di wilayah hinterland tahap I, II, III, dan IV yaitu 
70%, 70%, 80%, 80% dari total tambahan penduduk natural di kawasan hinterland. 
Skenario distribusi tambahan kepala keluarga (KK) berlaku rumus perhitungan yang sama 
dengan rumus skenario distribusi penduduk. Dimana untuk kawasan pusat pertumbuhan 
ditambahkan dengan jumlah 30% untuk tahap I, 30% untuk tahap II, 20% untuk Tahap III, dan 
20% pada Tahap IV. Skenario distribusi tambahan KK di wilayah hinterland menggunakan rumus 
yang sama dengan skenario pertambahan penduduk. 
A. SKENARIO DISTRIBUSI PENDUDUK KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA 

Skenario distribusi penduduk Pusat pertumbuhan Kecamatan Kotawaringin Lama yang 

disebut pusat pertumbuhan (Despot) Riam Durian diperoleh dari tambahan penduduk yang 

telah diproyeksi (proyeksi natural) dan dikalikan dengan perkiraan angka pertambahan 
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penduduk yang akan masuk ke dalam pusat pertumbuhan dari total penduduk 

hinterland.Total skenario pertambahan penduduk di Kecamatan Kotawaringin Lama tertinggi 

di Kelurahan Riam Durian, yang merupakan pusat pertumbuhan dalam 20 tahun akan 

memiliki pertambahan penduduk sebanyak 292 KK. Sedangkan distribusi pertambahan 

penduduk paling kecil di Desa Palih Baru yaitu sebanyak 8 KK dalam waktu 20 tahun 

kedepan. 

Tabel 3.22.  
Skema Distribusi Penduduk Kecamatan Kotawaringin Lama 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

Skenario mengenai distribusi tambahan kepala keluarga terbanyak berada di Kelurahan 

Riam Durian dengan tambahan KK sebanyak 292 KK. Sedangkan untuk skenario distribusi 

tambahan KK terendah berada di Desa Palih Baru (sebanyak 222 KK).  

B. SKENARIO DISTRIBUSI PENDUDUK KECAMATAN ARUT SELATAN 

Total skenario pertambahan penduduk di Kecamatan Arut Selatan tertinggi di Kelurahan 

Raja, Sidorejo, Madurejo, dan Baru, yang merupakan bagian dari pusat pertumbuhan dalam 

20 tahun akan memiliki pertambahan penduduk sebanyak 42.454 KK. Sedangkan distribusi 

pertambahan penduduk paling kecil di Desa Raja Seberang yaitu sebanyak 24 KK dalam 

waktu 20 tahun kedepan. Skenario mengenai distribusi tambahan kepala keluarga terbanyak 

berada di 4 Kelurahan di kawasan pusat pertumbuhan terutama di Kleurahan Sidorejo 

dengan tambahan KK sebanyak 14.022 KK. Sedangkan untuk skenario distribusi tambahan 

KK terendah berada di Desa Kenambul dan Tanjung Terantang (sebanyak 323 KK). 
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Tabel 3.23.  
Skema Distribusi Penduduk Kecamatan Arut Selatan 

 

Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

C. SKENARIO DISTRIBUSI PENDUDUK KECAMATAN KUMAI 

Untuk skenario pertambahan penduduk di Kecamatan Kumai yang tertinggi terdapat di 

Kelurahan Sungai Bedaun, yang merupakan bagian dari hinterland Kecamatan Kumai dalam 

20 tahun akan memiliki pertambahan penduduk sebanyak 1.389 KK. Sedangkan distribusi 

pertambahan penduduk paling kecil di Desa Keraya sebanyak 2 KK dalam waktu 20 tahun 

kedepan. Dari segi skenario mengenai distribusi tambahan kepala keluarga terbanyak 

berada di Kelurahan Sungai Bedaun di kawasan hinterland dengan tambahan KK sebanyak 

1.036KK. Sedangkan untuk skenario distribusi tambahan KK terendah berada di Desa 

Keraya (sebanyak 2 KK). 

Tabel 3.24.  
Skema Distribusi Penduduk Kecamatan Kumai 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 
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D. SKENARIO DISTRIBUSI PENDUDUK KECAMATAN PANGKALAN BANTENG 

Untuk skenario pertambahan penduduk di Kecamatan Pangkalan Banteng yang tertinggi 

terdapat di Kelurahan Sungai Pakit, yang merupakan bagian dari hinterland Kecamatan 

Pangkalan Banteng dalam 20 tahun akan memiliki pertambahan penduduk sebanyak 15.428 

jiwa. Sedangkan distribusi pertambahan penduduk paling kecil di Desa Sungai Hijau 

sebanyak 424 jiwa dalam waktu 20 tahun kedepan. 

Skenario mengenai distribusi tambahan kepala keluarga terbanyak berada di Kelurahan 

Sungai Pakit yang berada di kawasan hinterland dengan tambahan KK sebanyak 2.036 KK. 

Sedangkan untuk skenario distribusi tambahan KK terendah berada di Desa Sungai Hijau 

(sebanyak 38 KK). 

Tabel 3.25.  
Skema Distribusi Penduduk Kecamatan Pangkalan Banteng 

Sumber : Analisis Penyusun, 2017 
 

E. SKENARIO DISTRIBUSI PENDUDUK KECAMATAN PANGKALAN LADA 

Untuk skenario pertambahan penduduk di Kecamatan Pangkalan Lada yang tertinggi 

terdapat di 3 lokasi, yaitu Kelurahan Purbasari, Sumber Agung, Pandu Sanjaya, yang 

merupakan bagian dari pusat pertumbuhan Kecamatan Pangkalan Lada dalam 20 tahun 

akan memiliki pertambahan penduduk sebanyak 2.801 jiwa. Sedangkan distribusi 

pertambahan penduduk paling kecil di Desa Kadipi Atas sebanyak 95 jiwa dalam waktu 20 

tahun kedepan. Dari segi skenario mengenai distribusi tambahan kepala keluarga terbanyak 

berada di kelurahan yang terletakdi kawasan pusat pertumbuhan sebanyak 247 KK. 

Sedangkan untuk skenario distribusi tambahan KK terendah berada di Desa Kadipi Atas 

(sebanyak 8 KK). 
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Tabel 3.26.  
Skema Distribusi Penduduk Kecamatan Pangkalan Lada 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 
 

F. SKENARIO DISTRIBUSI PENDUDUK KECAMATAN ARUT UTARA 

Untuk skenario pertambahan penduduk di Kecamatan Arut Utara yang tertinggi terdapat di 

Kelurahan Pangkut, yang merupakan bagian dari pusat pertumbuhan Kecamatan Arut Utara 

dalam 20 tahun akan memiliki pertambahan penduduk sebanyak 709 KK. Sedangkan 

distribusi pertambahan penduduk paling kecil di Desa Riam sebanyak 88 jiwa dalam waktu 

20 tahun kedepan. 

Tabel 3.27.  
Skema Distribusi Penduduk Kecamatan Arut Utara 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

Dari segi skenario mengenai distribusi tambahan kepala keluarga terbanyak berada di 

kelurahan yang terletak di kawasan pusat pertumbuhan sebanyak 5.075 KK (Kelurahan 

Pangkut). Sedangkan untuk skenario distribusi tambahan KK terendah berada di Desa 

Sungai Dau (sebanyak 70 KK). 
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1.17. ANALISIS KEBUTUHAN PERUMAHAN DAN TOWNSHIP 
 
D. ANALISIS DEMOGRAFI TERHADAP URBAN SYSTEM 

Dependency Ratio / Angka Ketergantungan di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan 

angka ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan perkotaan di kecamatan Arut Selatan 

khususnya di wilayah Pangkalan Bun (yang terdiri dari Kelurahan Sidorejo, Baru, Raja, 

Mendawai, Madurejo dan sekitarnya). Tarikan wilayah Kawasan Pangkalan Bun terhadap 

Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, dan Pangkut berada dalam 1 garis poros namun tidak 

memiliki korelasi yang kuat antar wilayah tersebut. Pusat distribusi berada di Perkotaan 

Pangkalan Bun, Kumai hanya merupakan transit point yang dipergunakan bongkar muat 

barang dan penumpang dari jalur sungai (non darat). 

Keterkaitan antara permukiman (linkage) rural dan urban masih belum berimbang, dengan 

adanya ketergantungan yang cukup tinggi antara rural terhadap urban, namun tidak dengan 

kondisi sebaliknya. Padahal kawasan rural memiliki potensi orientasi keluar wilayah yang 

cukup besar dengan adanya produk rural seperti perkebunan dan tambang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.  
Peta Keterkaitan Antar Sistem Permukiman Kecamatan di Kotawaringin Barat 
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ANALISIS PROYEKSI KEBUTUHAN HUNIAN DAN LAHAN PENGEMBANGAN 

A. SISTEM PERMUKIMAN KOTAWARINGIN LAMA 

Pada dasarnya pengembangan lahan untuk permukiman diketahui dari tambahan 
penduduk natural untuk 20 tahun ke depan. Di dalam pengembangan sistem permukiman 
Kotawaringin Lama, pengembangan permukiman di fokuskan pada pengembangan landed 
housing dengan jenis pengembangan permukiman landed yang dibagi menjadi rumah 
sederhana, menengah, dan mewah. 

Tabel 3.28.  
Kebutuhan Jumlah dan Luas Hunian di Sistem Permukiman Kotawaringin Lama 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

Berdasarkan data tersebut dalam penanganan perencanaanya,sistem permukiman 
Kotawaringin Lama akan dikembangkan hunian sebanyak 6.902 unit hunian secara 
keseluruhan pada Tahap IV. Pengembangan permukiman ini sebagai antisipasi 
perkembangan penduduk dimasa yang akan datang. Adapun dari 6.902 unit hunian ini akan 
terdiri dari hunian tingkat sederhana sebanyak 2.071 unit, hunian tingkat menengah sebanyak 
2.761 unit dan hunian mewah yang direncanakan akan dikembangkan sebanyak 2.071 unit. 
Pada kawasan initidak direncanakan untuk pengembangan hunian vertikal berupa apartemen 
dan rusun dengan pertimbangan lahan yang  tersedia pada kawasan masih mencukupi 
kebutuhan pengembangan kedepanya, sehingga permukiman yang dikembangkan 
merupakan landed housing. 
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Gambar 4.2.  
Peta Township Kecamatan Kotawaringin Lama 
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B. SISTEM PERMUKIMAN PANGKALAN BUN 

Pada dasarnya pengembangan lahan untuk permukiman diketahui dari tambahan 
penduduk natural untuk 20 tahun ke depan. Di dalam pengembangan sistem permukiman 
Pangkalan Bun, pengembangan permukiman di fokuskan pada pengembangan landed 
housing dengan jenis pengembangan permukiman landed yang dibagi menjadi rumah 
sederhana, menengah, dan mewah. 

Tabel 3.29.  
Kebutuhan Jumlah dan Luas Hunian di Sistem Permukiman Pangkalan Bun 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

Berdasarkan data tersebut dalam penanganan perencanaanya, sistem permukiman Pangkalan 
Bun akan dikembangkan hunian sebanyak 68.912 unit hunian secara keseluruhan pada Tahap 
IV. Pengembangan permukiman ini sebagai antisipasi perkembangan penduduk dimasa yang 
akan datang. Adapun dari 20.673 unit hunian ini akan terdiri dari hunian tingkat sederhana 
sebanyak 27.565 unit, hunian tingkat menengah sebanyak 4.770 unit dan hunian mewah yang 
direncanakan akan dikembangkan sebanyak 20.673 unit. Pada kawasan ini tidak direncanakan 
untuk pengembangan hunian vertikal berupa apartemen dan rusun dengan pertimbangan 
lahan yang  tersedia pada kawasan masih mencukupi kebutuhan pengembangan kedepanya, 
sehingga permukiman yang dikembangkan merupakan landed housing. 
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Gambar 4.3.  
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Peta Township Kecamatan Arut Selatan 

 

C. SISTEM PERMUKIMAN KUMAI 

Pada dasarnya pengembangan lahan untuk permukiman diketahui dari tambahan 
penduduk natural untuk 20 tahun ke depan. Di dalam pengembangan sistem permukiman 
Kumai, pengembangan permukiman di fokuskan pada pengembangan landed housing 
dengan jenis pengembangan permukiman landed yang dibagi menjadi rumah sederhana, 
menengah, dan mewah. 

Tabel 3.30.  
Kebutuhan Jumlah dan Luas Hunian di Sistem Permukiman Kumai 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

 
Berdasarkan data tersebut dalam penanganan perencanaanya, sistem permukiman Kumai 
akan dikembangkan hunian sebanyak 27.554 unit hunian secara keseluruhan pada TAHAP IV. 
Pengembangan permukiman ini sebagai antisipasi perkembangan penduduk dimasa yang 
akan datang. Adapun dari 27.554 unit hunian ini akan terdiri dari hunian tingkat sederhana 
sebanyak 8.263 unit, hunian tingkat menengah sebanyak 11.018 unit dan hunian mewah yang 
direncanakan akan dikembangkan sebanyak 8.263 unit. Pada kawasan ini tidak direncanakan 
untuk pengembangan hunian vertikal berupa apartemen dan rusun dengan pertimbangan 
lahan yang  tersedia pada kawasan masih mencukupi kebutuhan pengembangan kedepanya, 
sehingga permukiman yang dikembangkan merupakan landed housing. 
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Gambar 4.4.  
Peta Township Kecamatan Kumai 

 



Rencana Pembangunan & Pengembangan Perumahan & Kawasan Permukiman 
Kabupaten Kotawaringin Barat 

 

BAB 4 18 

 

 

 

D. SISTEM PERMUKIMAN BANTENG 

Pada dasarnya pengembangan lahan untuk permukiman diketahui dari tambahan 
penduduk natural untuk 20 tahun ke depan. Di dalam pengembangan sistem permukiman 
Banteng, pengembangan permukiman di fokuskan pada pengembangan landed housing 
dengan jenis pengembangan permukiman landed yang dibagi menjadi rumah sederhana, 
menengah, dan mewah. 

Tabel 3.31.  
Kebutuhan Jumlah dan Luas Hunian di Sistem Permukiman Banteng 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

Berdasarkan data tersebut dalam penanganan perencanaanya, sistem permukiman Banteng 
akan dikembangkan hunian sebanyak 43.621 unit hunian secara keseluruhan pada TAHAP IV. 
Pengembangan permukiman ini sebagai antisipasi perkembangan penduduk dimasa yang 
akan datang. Adapun dari 43.621 unit hunian ini akan terdiri dari hunian tingkat sederhana 
sebanyak 13.086 unit, hunian tingkat menengah sebanyak 17.448 unit dan hunian mewah yang 
direncanakan akan dikembangkan sebanyak 13.086 unit. Pada kawasan ini tidak direncanakan 
untuk pengembangan hunian vertikal berupa apartemen dan rusun dengan pertimbangan 
lahan yang  tersedia pada kawasan masih mencukupi kebutuhan pengembangan kedepanya, 
sehingga permukiman yang dikembangkan merupakan landed housing. 
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Gambar 4.5.  
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Peta Township Kecamatan Pangkalan Banteng 

 

E. SISTEM PERMUKIMAN LADA 

Pada dasarnya pengembangan lahan untuk permukiman diketahui dari tambahan 
penduduk natural untuk 20 tahun ke depan. Di dalam pengembangan sistem permukiman 
Lada, pengembangan permukiman di fokuskan pada pengembangan landed housing 
dengan jenis pengembangan permukiman landed yang dibagi menjadi rumah sederhana, 
menengah, dan mewah. 

Tabel 3.32.  
Kebutuhan Jumlah dan Luas Hunian di Sistem Permukiman Lada 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

Berdasarkan data tersebut dalam penanganan perencanaanya, sistem permukiman Lada akan 
dikembangkan hunian sebanyak 12.395 unit hunian secara keseluruhan pada TAHAP IV. 
Pengembangan permukiman ini sebagai antisipasi perkembangan penduduk dimasa yang 
akan datang. Adapun dari 12.395 unit hunian ini akan terdiri dari hunian tingkat sederhana 
sebanyak 3.718 unit, hunian tingkat menengah sebanyak 4.958 unit dan hunian mewah yang 
direncanakan akan dikembangkan sebanyak 3.718 unit. Pada kawasan ini tidak direncanakan 
untuk pengembangan hunian vertikal berupa apartemen dan rusun dengan pertimbangan 
lahan yang  tersedia pada kawasan masih mencukupi kebutuhan pengembangan kedepanya, 
sehingga permukiman yang dikembangkan merupakan landed housing. 
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Gambar 4.6.  

Peta Township Kecamatan Pangkalan Lada 
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F. SISTEM PERMUKIMAN PANGKUT 

Pada dasarnya pengembangan lahan untuk permukiman diketahui dari tambahan 
penduduk natural untuk 20 tahun ke depan. Di dalam pengembangan sistem permukiman 
Pangkut, pengembangan permukiman di fokuskan pada pengembangan landed housing 
dengan jenis pengembangan permukiman landed yang dibagi menjadi rumah sederhana, 
menengah, dan mewah. 

 

Tabel 3.33.  
Kebutuhan Jumlah dan Luas Hunian di Sistem Permukiman Pangkut 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

Berdasarkan data tersebut dalam penanganan perencanaanya, sistem permukiman Pangkut 
akan dikembangkan hunian sebanyak 9.355 unit hunian secara keseluruhan pada TAHAP IV. 
Pengembangan permukiman ini sebagai antisipasi perkembangan penduduk dimasa yang 
akan datang. Adapun dari 9.355 unit hunian ini akan terdiri dari hunian tingkat sederhana 
sebanyak 2.806 unit, hunian tingkat menengah sebanyak 3.742 unit dan hunian mewah yang 
direncanakan akan dikembangkan sebanyak 2.806 unit. Pada kawasan ini tidak direncanakan 
untuk pengembangan hunian vertikal berupa apartemen dan rusun dengan pertimbangan 
lahan yang  tersedia pada kawasan masih mencukupi kebutuhan pengembangan kedepanya, 
sehingga permukiman yang dikembangkan merupakan landed housing. 
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Gambar 4.7.  

Peta Township Kecamatan Pangkalan Pangkut 
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E. PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS DAN KEBUTUHAN LAHAN PENGEMBANGAN  

A. SISTEM PERMUKIMAN KOTAWARINGIN LAMA 

Pengembangan fasilitas pada sistem permukiman Kotarawingin Lama didasarkan pada 
proyeksi penduduk natural di sistem permukiman tersebut selama kurun waktu dua puluh 
tahun ke depan. Penyediaan jumlah dan luas fasilitas berupa fasilitas yang bersifat basic 
need (fasilitas dasar permukiman) dan beberapa fasilitas yang merupakan skenario 
tambahan yang disesuaikan dengan tematik pengembangan sistem permukiman 
Kotawaringin Lama. 

Tabel 3.34.  
Kebutuhan Jumlah dan Luas Fasilitas di Sistem Permukiman Kotawaringin Lama 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

 
 
Fasilitas dasar cenderung lebih mementingkan kebutuhan dasar masyarakat dalam hal ini 
adalah fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan serta transportasi. Pengembangan fasilitas 
basic need pada sistem permukiman Kotawaringin Lama membutuhkan lahan total seluas 8,5 
Ha pada pusat pertumbuhan dan 29,31 Ha pada hinterlandnya secara keseluruhan pada 
Tahap IV atau pada tahun 2032 (dua puluh tahun mendatang). Sedangkan fasilitas yang 
bersifat skenario untuk tematik pengembangan sistem permukiman Kotawaringin Lama, yaitu 
berupa fasilitas taman kota, puskesmas rawat inap, dan lapangan olahraga dimana fasilitas-
fasilitas ini tidak diukur berdasarkan proyeksi penduduk dan standar pemenuhan fasilitas, 
namun berdasarkan kebutuhan pengembangan sistem permukiman Kotawaringin Lama. 
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B. SISTEM PERMUKIMAN PANGKALAN BUN 

Pengembangan fasilitas pada sistem permukiman Pangkalan Bun didasarkan pada 
proyeksi penduduk natural di sistem permukiman tersebut selama kurun waktu dua puluh 
tahun ke depan. Penyediaan jumlah dan luas fasilitas berupa fasilitas yang bersifat basic 
need (fasilitas dasar permukiman) dan beberapa fasilitas yang merupakan skenario 
tambahan yang disesuaikan dengan tematik pengembangan sistem permukiman 
Pangkalan Bun. 

Tabel 3.35.  
Kebutuhan Jumlah dan Luas Fasilitas di Sistem Permukiman Pangkalan Bun 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

 
Fasilitas dasar cenderung lebih mementingkan kebutuhan dasar masyarakat dalam hal ini 
adalah fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan serta transportasi. Pengembangan fasilitas 
basic need pada sistem permukiman Pangkalan Bun membutuhkan lahan total seluas 185,5 
Ha pada pusat pertumbuhan dan 128,19 Ha pada hinterlandnya secara keseluruhan pada 
Tahap IV atau pada tahun 2032 (dua puluh tahun mendatang). Sedangkan fasilitas yang 
bersifat skenario untuk tematik pengembangan sistem permukiman Pangkalan Bun, yaitu 
berupa fasilitas puskesmas rawat inap, rumah sakit, taman kota, universitas, GOR, dan hotel 
dimana fasilitas-fasilitas ini tidak diukur berdasarkan proyeksi penduduk dan standar 
pemenuhan fasilitas, namun berdasarkan kebutuhan pengembangan sistem permukiman 
Pangkalan Bun. 
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C. SISTEM PERMUKIMAN KUMAI 

Pengembangan fasilitas pada sistem permukiman Kumai didasarkan pada proyeksi 
penduduk natural di sistem permukiman tersebut selama kurun waktu dua puluh tahun ke 
depan. Penyediaan jumlah dan luas fasilitas berupa fasilitas yang bersifat basic need 
(fasilitas dasar permukiman) dan beberapa fasilitas yang merupakan skenario tambahan 
yang disesuaikan dengan tematik pengembangan sistem permukiman Kumai. 

Tabel 3.36.  
Kebutuhan Jumlah dan Luas Fasilitas di Sistem Permukiman Kumai 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

 
Fasilitas dasar cenderung lebih mementingkan kebutuhan dasar masyarakat dalam hal ini 
adalah fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan serta transportasi. Pengembangan fasilitas 
basic need pada sistem permukiman Kumai membutuhkan lahan total seluas 24,68 Ha pada 
pusat pertumbuhan dan 77,09 Ha pada hinterlandnya secara keseluruhan pada Tahap IV atau 
pada tahun 2032 (dua puluh tahun mendatang). Sedangkan fasilitas yang bersifat skenario 
untuk tematik pengembangan sistem permukiman Kumai, yaitu berupa fasilitas taman kota, 
puskesmas rawat inap, dan lapangan olahraga dimana fasilitas-fasilitas ini tidak diukur 
berdasarkan proyeksi penduduk dan standar pemenuhan fasilitas, namun berdasarkan 
kebutuhan pengembangan sistem permukiman Kumai. 
 
 
D. SISTEM PERMUKIMAN BANTENG 

Pengembangan fasilitas pada sistem permukiman Banteng didasarkan pada proyeksi 
penduduk natural di sistem permukiman tersebut selama kurun waktu dua puluh tahun ke 
depan. Penyediaan jumlah dan luas fasilitas berupa fasilitas yang bersifat basic need 
(fasilitas dasar permukiman) dan beberapa fasilitas yang merupakan skenario tambahan 
yang disesuaikan dengan tematik pengembangan sistem permukiman Banteng. 
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Tabel 3.37.  
Kebutuhan Jumlah dan Luas Fasilitas di Sistem Permukiman Banteng 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

 
 
Fasilitas dasar cenderung lebih mementingkan kebutuhan dasar masyarakat dalam hal ini 
adalah fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan serta transportasi. Pengembangan fasilitas 
basic need pada sistem permukiman Banteng membutuhkan lahan total seluas 68,64 Ha pada 
pusat pertumbuhan dan 90,61 Ha pada hinterlandnya secara keseluruhan pada Tahap IV atau 
pada tahun 2032 (dua puluh tahun mendatang). Sedangkan fasilitas yang bersifat skenario 
untuk tematik pengembangan sistem permukiman Banteng, yaitu berupa fasilitas taman kota, 
dan lapangan olahraga dimana fasilitas-fasilitas ini tidak diukur berdasarkan proyeksi penduduk 
dan standar pemenuhan fasilitas, namun berdasarkan kebutuhan pengembangan sistem 
permukiman Banteng. 
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E. SISTEM PERMUKIMAN LADA 

Pengembangan fasilitas pada sistem permukiman Lada didasarkan pada proyeksi 
penduduk natural di sistem permukiman tersebut selama kurun waktu dua puluh tahun ke 
depan. Penyediaan jumlah dan luas fasilitas berupa fasilitas yang bersifat basic need 
(fasilitas dasar permukiman) dan beberapa fasilitas yang merupakan skenario tambahan 
yang disesuaikan dengan tematik pengembangan sistem permukiman Lada. 

 

Tabel 3.38.  
Kebutuhan Jumlah dan Luas Fasilitas di Sistem Permukiman Lada 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

 
 
Fasilitas dasar cenderung lebih mementingkan kebutuhan dasar masyarakat dalam hal ini 
adalah fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan serta transportasi. Pengembangan fasilitas 
basic need pada sistem permukiman Lada membutuhkan lahan total seluas 26,07 Ha pada 
pusat pertumbuhan dan 25,68 Ha pada hinterlandnya secara keseluruhan pada Tahap IV atau 
pada tahun 2032 (dua puluh tahun mendatang). Sedangkan fasilitas yang bersifat skenario 
untuk tematik pengembangan sistem permukiman Lada, yaitu berupa fasilitas taman kota, dan 
lapangan olahraga dimana fasilitas-fasilitas ini tidak diukur berdasarkan proyeksi penduduk dan 
standar pemenuhan fasilitas, namun berdasarkan kebutuhan pengembangan sistem 
permukiman Lada. 
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F. SISTEM PERMUKIMAN PANGKUT 

Pengembangan fasilitas pada sistem permukiman Pangkut didasarkan pada proyeksi 
penduduk natural di sistem permukiman tersebut selama kurun waktu dua puluh tahun ke 
depan. Penyediaan jumlah dan luas fasilitas berupa fasilitas yang bersifat basic need 
(fasilitas dasar permukiman) dan beberapa fasilitas yang merupakan skenario tambahan 
yang disesuaikan dengan tematik pengembangan sistem permukiman Pangkut. 

 

Tabel 3.39.  
Kebutuhan Jumlah dan Luas Fasilitas di Sistem Permukiman Pangkut 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

 
 
Fasilitas dasar cenderung lebih mementingkan kebutuhan dasar masyarakat dalam hal ini 
adalah fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan serta transportasi. Pengembangan fasilitas 
basic need pada sistem permukiman Pangkut membutuhkan lahan total seluas 18,85 Ha pada 
pusat pertumbuhan dan 21,75 Ha pada hinterlandnya secara keseluruhan pada Tahap IV atau 
pada tahun 2032 (dua puluh tahun mendatang). Sedangkan fasilitas yang bersifat skenario 
untuk tematik pengembangan sistem permukiman Pangkut, yaitu berupa fasilitas taman kota, 
dan lapangan olahraga dimana fasilitas-fasilitas ini tidak diukur berdasarkan proyeksi penduduk 
dan standar pemenuhan fasilitas, namun berdasarkan kebutuhan pengembangan sistem 
permukiman Pangkut. 
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F. NERACA LAHAN 

Berdasarkan dari neraca lahan, diperoleh bahwa kebutuhan total jumlah dan luas lahan untuk 
masing-masing kecamatan berbeda-beda. Sisa lahan terbesar 5.684,9 Ha berada di 
Kecamatan Arut Selatan, dan sisa lahan paling sedikit berada di Kecamatan Arut Utara dengan 
luas 47 Ha. Dari keseluruhan total lahan pengembangan permukiman untuk 20 tahun kedepan 
sebanyak 31.772 Ha sisa lahan yang ada nantinya menjadi 18.756,2 Ha. 
 

Tabel 3.40.  
Kebutuhan Jumlah dan Luas Lahan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Di Kabupaten Kotawaringin Barat 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

 
 

1.18. ENVIRONMENTAL ASSESMENT 

4.3.1. LAHAN YANG AMAN UNTUK PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERUKIMAN 

A. TOPOGRAFI 

Ketinggian merupakan faktor yang penting dalam penyebaran kegiatan budidaya terutama 

pertanian, sehingga ketinggian merupakan faktor yang perlu diperhatikan didalam 

pembangunan pertanian dalam arti luas. Ketinggian tempat dari permukaan air laut 

berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata - rata 0,6º, 

sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mempunyai suhu 

lebih rendah. Rincian luas wilayah berdasarkan ketinggian di Kabupaten Kotawaringin 

Barat dapat dilihat padaTabel di bawah ini. 

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan 

Lamandau, mudah tergenang, berawa - rawa dan merupakan daerah endapan serta 

bersifat organik dan asam. Wilayah daratan dengan ketinggian 0 - 7 m dari permukaan laut 

mempunyai areal yang cukup luas dan lokasinya menyebar, meliputi seluas 215.644,74 Ha 

atau 21,86% dari luas wilayah. Wilayah ini mempunyai sifat datar dan dipengaruhi pasang 

surut. Wilayah dengan ketinggian 100 - 500 m dari permukaan laut juga cukup luas yaitu 

142.631,43 Ha atau 14,46 % dan lokasinya juga menyebar. Wilayah dengan ketinggian di 

atas 500 meter di atas permukaan laut, ada seluas 145.327,20 Ha atau 14,73% dari luas 
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wilayah. Pada daerah ini sebagian besar merupakan daerah perbukitan hingga brgunung 

dengan kelerengan lebih dari 40 %, sangat berpotensi erosi.  

Tabel 3.41.  
Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan 

Di Kabupaten Kotawaringin Barat 

No. Kecamatan 
Luas (Ha) 

0 – 7 m 7 – 25 m 25–100 m 100–500 m > 500 m Jumlah 

1. Kotawaringin Lama 3.365,80 39.882,86 65.419,93 4.810,42 165,39 113.643,89 

2. Arut Selatan 20.550,80 69.478,81 70.475,03 35.504,88 21.654,33 217.663,86 

3. Kumai 169.112,31 109.700,59 22.572,55 0 0 301.385,44 

4. Pangkalan Banteng 15.426,27 1.183,84 50.624,44 5.598,03 0 72.832,58 

5. Pangkalan Lada 15.426,27 1.183,84 50.624,44 5.598,03 0 72.832,58 

6. Arut Utara 0 0 29.225,39 96.718,10 123.507,29 249.450,97 

Jumlah 215.644,74 220.246,10 262.437,02 142.631,43 145.327,20 986.286,49 

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2016 

 

 

B. KELERENGAN 

Persebaran kondisi kelerengan di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup variatif. Tipe 

kelerengan 2 - 15 % banyak mewarnai kondisi wilayahnya, yaitu sekitar 462.109,68 Ha 

atau 46,85 % dari total wilayah, disusul kemudian oleh tipe kelerangan 0 – 2 % dan 15 – 

40 % masing-masing sekitar 292.410,98 Ha dan 159. 305, 86 Ha. Lahan dengan 

kemiringan > 40 % s`eluas 72.459,964 ha atau 7,35 % dari luas wilayahnya. 

Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, mayoritas lahan 

di daerah ini dapat diarahkan penggunannya untuk budidaya petanian, jika faktor lain 

mendukung. Lahan ini adalah lahan yang mempunyai kemiringan <40%. Lahan yang 

mempunyai kemiringan > 40% karena lahan ini termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan 

di atas 40 penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara, dimana ketinggian wilayahnya di 

atas 500 meter di atas permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah 

Kecamatan Arut Utara. Persebaran tipe kelerengan dapat dilihat pada Gambar 1.3, 

sedangkan rincian luasan masing-masing kelas lereng dapat dilihat pada Tabel  

Tabel 3.42.  

Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat 

No. Kecamatan 
Luas (Ha) 

0 – 2 % 2 – 15 % 15 – 40 % > 40 % Jumlah 
1 Kotawaringin Lama 45.903,35 64.739,94 3.000,60 0 113.643,89 
2 Arut Selatan 113.593,76 69.107,06 34.963,03 0 217.663,86 
3 Kumai 278.812,90 22.572,55 0 0 301.385,44 
4 Pangkalan Banteng 16.610,11 56.222,47 0 0 72.832,58 
5 Pangkalan Lada 7.189,56 24.120,18 0 0 31.309,74 
6 Arut Utara 0 292.410,98 121.342,23 72.460,00 249.450,98 
Jumlah 462.109,98 292.410,98 159.305,86 72.460,00 986.286,49 
% 46,85 29,65 16,15 7,35 100 

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2016 
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C. HIDROLOGI 

Potensi hidrologi Kabupaten Kotawaringin Barat cukup besar, terutama adanya aliran 

beberapa sungai, seperti Sungai Lamandau, Sungai Arut , Sungai Kumai, dan beberapa 

sungai kecil lainnya. Kondisi sungai - sungai utama di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat 

dilihat pada Tabel 

Tabel 3.43.  

Keadaan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat 

No. Nama Sungai Panjang (Km) 
Dapat Dilayari 

(Km) 
Rata-rata 

Kedalaman (m) 
Rata-rata Lebar 

(m) 
1 Kumai  175.00 100.00 6.00 300.00 
2 Lamandau 300.00 250.00 6.00 200.00 
3 Arut 250.00 190.00 4.00 100.00 

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka, Tahun 2016 

 

D. JENIS TANAH 

Jenis tanah di daerah selatan berbeda jenis tanah yang terdapat di daerah utara. Podsolik 

Merah Kuning, Tanah podsolik merah kuning merupakan jenis tanah yang sering dijumpai 

terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai kecamatan Arut Utara, sedikit Arut 

Selatan dan kecamatan Kumai. Tanah podsolik telah mengalami  perkembangan lebih 

lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah 

berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsolik ini adalah warna   merah kuning 

dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah 

masam.   

Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol),  Tanah regosol podsol    merupakan 

jenis tanah   terletak menyebar di tengah   kecamatan Kumai,  Arut Selatan dan sedikit 

Kotawaringin Lama. Tanah podsolik telah mengalami  perkembangan lebih lanjut, 

bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak 

sampai agak berbukit. Warna tanah podsol  ini adalah warna   coklat dengan tekstur halus 

sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam. 

Kompleks Regosol (Podsol), dijumpai menyebar dibagian Timur kecamatan Kumai, tanah 

ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral 

kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai 

kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam. 

Aluvial, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar daerah aliran 

sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai kebagian tengah 

kecamatan Kumai. Tanah tersebut relatif lebih subur jika dibandingkan dengan tanah-

tanah yang mengalami perkembangan lanjut. 

Organosol, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di tempat tersebut, 

menyebar di kecamatan Kumai dan sedikit di kecamatan Kotawaringin lama dan Arut 

Selatan.  Warna tanah ini hitam bersifat asam. 

Oksisol (Lateritik),  Jenis tanah oksilik (lateritik) terdapat  bagian atas (hulu) kecamatan 

Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan solum 
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tanahnya dalam. Tanah jenis ini memiliki tekstur halus, berdrainase baik, hanya saja 

daerah ini curah hujan sangat tinggi. Warna tanah oksolik adalah kuning kemerahan dan 

termasuk jenis tanah yang telah lanjut mengalami perkembangan pelapukan. 

 

E. GEOLOGI 

Susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat tersusun atas 10 formasi, 

yaitu :   

11. Batuan Terobosan Sintang,  

12. Granit Mandahan,  

13. Granit Sukadana,  

14. Batuan GA Berapi,  

15. Tonalik Sepauk,  

16. Formasi Dahor,  

17. Endapan Rawa,  

18. Batuan Gunungapi,  

19. Alluvium, dan   

20. Formasi Laut.  

 

F. RAWAN BENCANA 

Potensi bencana alam di Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana daerah lain di 

Kalimantan Tengah, ditetapkan sebagai daerah rawan kebakaran hutan. Berdasarkan 

pengalaman, data dan informasi yang berkembang hingga saat ini maka telah ditetapkan 

provinsi rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan, adalah sebagai berikut: 

1. Daerah Rawan I (sangat tinggi): Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar, 

Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel, dan Salteng; 

2. Daerah Rawan II (tinggi): Sumbar, Jabar, Jatim, Sulut, Sultra, NTT, Bali; 

3. Daerah Rawan III (sedang): DI. Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jateng, 

DIY, NTB, Maluku Utara, Maluku Selatan, Papua; 

4. Daerah Rawan IV (rendah): DKI Jakarta; 

Jumlah hotspot di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2009 yang diperoleh dari 

data MODIS dengan tingkat kepercayaan 80% adalah 10.488 hotspot. Puncak hotspot 

terjadi pada tanggal 30 Oktober 2009 dengan jumlah 1.219 hotspot. Sebagian besar 

hotspot terdistribusi di Kabupaten Pulang Pisau (1.982 hotspot), Kotawaringin Timur (1.848 

hotspot), Seruyan (1.632 hotspot), Katingan (1.397 hotspot) dan Kotawaringin Barat (1.122 

hotspot). Sedangkan hasil pantauan satelit NOAA 18 per 1 september 2009, terlihat jumlah 

hotspot menurun hingga 259 titik hotspot, dengan sebaran hotspot tertinggi di Kabupaten 

Katingan. Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri per 1 September 2009 tercatat 15 titik 

sebaran panas (hotspot). Gambar peta rawan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat 

dapat dilihat di gambar 4.10. 
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G. OVERLAY KONDISI FISIK DASAR 

Keberadaan kondisi eksisting alami yang terdapat di wilayah Kabupaten Kotawaringin 

Barat memang cukup unik. Perkebunan, sawah, dan pertambangan merupakan kondisi 

eksisting yang cukup dominan dengan tingkat kelerangan yang berbeda-beda, dan di 

sebagian wilayah merupakan hutan lindung dan dan produksi. Dari data tersebut kemudian 

dilakukan analisis superimpose/overlay hasil environmental assesment yang dilakukan 

diatas, terdiri dari topografi, kelerengan, jenis tanah, kondisi hidrologi, kerawanan bencana, 

dan natural setting yang ada sehingga diperoleh lahan mana yang aman digunakan untuk 

permukiman. Berdasarkan hasil overlay natural setting untuk kesesuaian lahan 

permukiman dapat dilihat pada gambar 4.11 yang menggambarkan sebaran kawasan 

budidaya dan lindung dimana kawasan budidaya yang dapat diperuntukkan untuk 

pengembangan kawasan permukiman. 

Untuk memperoleh kawasan yang aman untuk pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman menggunakan overlay eksisting dari masing-masing variabel, yaitu : 

1. Peta Jaringan Jlaan. Sungai, dan Jalan sebagai Kawasan Lindung dan Kerangka 

Utama Kawasan Kabupaten Kotawaringin Barat 

2. Permukiman Eksisting 

3. Peta Kontur 

4. Peta Rawan Bencana 

5. Peta Hutan Lindung 

6. Peta Huta Produksi 

7. Peta Kawasan Tambang 

8. Serta Peta Kawasan Perkebunan 
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Gambar 4.8.  

Peta Klasifikasi Lereng di Kabupaten Kotawaringin Barat 
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Gambar 4.9.  
Peta Sebaran Kawasan Lindung di Kabupaten Kotawaringin Barat 
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Gambar 4.10. Sebaran Kawasan Lindung dan Budidaya di Kabupaten Kotawaringin Barat 
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Gambar 4.11.  Sebaran Kawasan Lindung, Budidaya dan Tambang di Kabupaten Kotawaringin Barat 
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Gambar 4.12. Peta Overlay Kawasan Permukiman, Kawasan Hutan Lindung, Budidaya, Tambang, 
dan Perkebunan 
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Gambar 4.13. Peta Overlay untuk Konsep Pengembangan Model Farmland 
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4.3.2. ANALISIS PROPORSI LAHAN LINDUNG DAN BUDIDAYA 

Kawasan Lindung di Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi menjadi 7 klasifikasi kawasan 

Lindung, yaitu : kawasan lindung lainnya, kawasan lindung setempat, kawasan perlindungan 

setempat, kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan dibawahnya, serta kawasan Suaka 

Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya. Peruntukan kawasan lindung yang paling besar 

berupa kasawan lindung suaka alam dan pelestarian alam yaitu sebesar 74% dari total 412,13 

Ha kawasan lindung yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan kawasan lindung 

dengan luasan paling sedikit adalah hutan kota yakni hanya sebesar 4 Ha dari total seluruh 

luasan kawasan lindung. 

 
Tabel 3.44.  

Luasan Kawasan Lindung 

 

Sumber : Analisis Penyusun, 2017 
 

Kawasan Budidaya di Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi menjadi kawasan terbangun dan 

kawasan non terbangun dengan jumlah luas sebesar 755,393 Ha. Kawasan terbangun terdiri 

dari kawasan industri, pariwisata, permukiman, peruntukan lainnya, serta peruntukan pertanian 

dengan luas total mencapai 35,875 Ha. Kawasan Budidaya terbangun sebagian besar 

merupakan kawasan permukiman dengan luas total mencapai 29,69 Ha. 

Kawasan Non terbangun terdiri dari kawasan perkebunan, pertambangan, peruntukan hutan 

rakyat, peruntukan lainnya, peruntukan perairan darat, pertanian serta hutan produksi dengan 

total luas sebesar 719,518 Ha. Sebagian besar kawasan non terbangun di Kabupaten 

Kotawaringin Barat berupa hutan produksi dengan luasan mencapai 286, 028 Ha atau 37,9% 

dari total luas kawasan non terbangun. 
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Tabel 3.45.  
Luasan Kawasan Budidaya 

 

Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

 

 

Dilihat dari rencana tata ruang kabupaten Kotawaringin Barat perbandingan antara lahan 

eksisting eksisting permukiman dan kebutuhan rencana permukiman masih terdapat sisa lahan 

mencapai 22,979 Ha sehingga di Kabupaten Kotawaringin Barat masih memungkinkan 

dibangun permukiman horisontal (landed housing). 
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4.3.3. ANALISIS PERMUKIMAN YANG BERADA DI KAWASAN ILEGAL 

Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat 547 Ha kawasan permukiman eksisting yang 
berada di kawasan konservasi, baik di kawasan sempadan sungai, sempadan danau, dan 
konservasi bakau. 

 

Gambar 4.14. Peta Analisis Permukiman yang Ilegal 
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1.19. ANALISIS INFRASTRUKTUR & INTEGRASI SISTEM 

4.4.1. ANALISIS SISTEM TRANSPORTASI 

Di dalam pendeskripsian interaksi spasial di daratan, secara spasial aspek keterkaitan 

digambarkan melalui unsur jaringan prasarananya (jaringan jalan raya,jaringan rel kereta api, 

dan lain-lain), sarana angkutan (bis, kendaraan roda empat, sepeda motor, dan lain-lain), 

obyek yang dialirkan (orang/penumpang, barang), jasa, informasi, dan lain-lain), besaran aliran 

(jumlah kendaraan, jumlah orang/penumpang, volume barang, nilai barang jasa yang dialirkan, 

dan lain-lain, hingga aspek tujuan/maksud dari interaksi yang dituju (tujuan pergi bekerja, 

disrribusi pemasaran output barang/jasa, tujuan-tujuan sosial, bersekolah/pendidikan, dan lain-

lain) (Rustadi, dkk, 2011).  

Aspek kedua struktur ruang setelah struktur jaringan prasarana adalah aspek struktur pusat-

pusat aktivitas permukiman. Pada akhirnya, gambaran mengenai kapasitas atau hierarki pusat-

pusat dan linkage berimplikasi pada kebutuhan sarana dan prasarana. Adanya mekanisme 

pasar menyebabkan terpenuhinya sebagian dari sarana yang dibutuhkan. Di daerah-daerah 

tertentu, terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang tidak terjangkau trayek 

kendaraan umum, kebutuhan sarana transportasi dipenuhi oleh sektor informal penyedia jasa 

transportasi seperti ojek kendaraan.bermotor roda dua. 

Pembangunan dan pemantapan jaringan jalan pendukung pertumbuhan ekonomi wilayah 

direncanakan meliputi pemantapan jalan :  

 

Tabel 3.46.  
Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten Kotawaringin Barat 

FUNGSI JALAN NAMA RUAS  JALAN 
PENGELOLAAN 

JALAN 

JALAN ARTERI 
PRIMER 

 

 

1. Kujan – Runtu 
2. Runtu – Simp. Runtu 
3. Batas. Kota Pangkalan Bun – P. Lada 
4. Jln. A. Yani (Pangkalan Bun) 
5. Jln. Pakunegara (Pangkalan Bun) 
6. P. Lada – Asam Baru 

Nasional 

JALAN 
KOLEKTOR 
PRIMER K1 

 

 

1. Jln. Iskandar (Pangkalan Bun) 
2. Jln. Diponegoro (Pangkalan Bun) –Kumai – Batas Kota Pangkalan 

Bun 
Nasioal 

JALAN 
KOLEKTOR 
PRIMER K2 

1. Ruas jalan Pangkalan Bun – Kumai – Teluk Bogam sepanjang 67 
km; 

2. Ruas jalan Teluk Bogam-Sebuai (keraya sebuai timur dan sebuai); 
Kabupaten 

JALAN 
KOLEKTOR 
PRIMER K3 

1. RuasJalanPangkalan Bun – Kotawaringin Lama – Riam 
Durian, sepanjang 60,5 km; 

2. Ruas Jalan Pangkalan Bun – Seberang Gajah – Lunci – 
Kuala Jelai, sepanjang 256,9 km; 

3. RuasJalanSei Kalap – Sei Rangit – pelabuhan Bumi Harjo, 
sepanjang 17,5 km; 

4. RuasJalanSp. Penopa – Riam Durian – Sukamara; 
5. RuasJalanNatai Raya – Kumai, sepanjang 12 km; 
6. RuasJalanSungai Kapitan – Kubu; 
7. RuasjalanSemanggang – Pangkut – Sungai Dau – 

Provinsi 
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FUNGSI JALAN NAMA RUAS  JALAN 
PENGELOLAAN 

JALAN 

batasSeruyan, sepanjang 98,93 km; 
8. RuasJalaniskandar – bandaraiskandar; dan 
9. RuasJalanIskandar – Sungai Tendang, sepanjang 15 km. 
 

JALAN KHUSUS 

 

1. Ruas Jalan Khusus Nanga Mua – Semanggang, sepanjang 53,42 
km; 

2. Ruas Jalan Khusus Rangda – Sei Rangit Jaya, sepanjang 51,80 
km; 

3. Ruas Jalan Khusus Semanggang – pabrik pulp, sepanjang 18,80 
km; 

4. Ruas Jalan Khusus Semanggang – Sei Rangit Jaya, sepanjang 
25,90 km; 

5. Ruas Jalan Khusus Sei Rangit Jaya – Bumi Harjo, sepanjang 8,43 
km; 

6. Ruas Jalan Khusus Jalan masuk dari Seruyan, sepanjang 39 km. 
 

Kabupaten 

Sumber : Draft RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 

 

Sistem jaringan jalan membentuk satu kesatuan dan terdiri dari sistem jaringan primer dan 

sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki. Hirarki kota dihubungkan 

oleh masing-masing fungsi jalan hirarki kota dengan fungsi jalan yang menghubungkannya. 

Fungsi jalan di Kawasan belum terlihat secara jelas karena dalam kenyataannya penggunaan 

jalan masih bercampur baur antara fungsi jalan sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor dan Jalan 

Lokal.   

 

PENGEMBANGAN SISTEM  

A. Pengembangan Sistem Terminal yang Terpadu 

 Pengembangan terminal 

- Terminal Penumpang Tipe C Natai Suka di Pangkalan Bun;  

- Pengembangan Terminal Tipe C untuk mendukung fungsi PPK yang berlokasi di 

Kotawaringin Lama;  

- Pembangunan terminal tipe  C yang berlokasi di Simpang Runtu, Amin Jaya, Dan 

Kumai; 

- Pembangunan  terminal tipe B menuju tipe A pada bundaran GM Arsyad  ; 

- Pembangunan terminal tipe C yang berlokasi di Arut Utara; 

- Pembangunan terminal barang berupa terminal truk angkutan barang yang 

berlokasi disekitar pergudangan, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan di 

Kumai; 

- Pembangunanjembatan timbang di Simpang Runtu ; dan 

- Pembangunan gedung uji kendaraan bermotor di Bundaran Pangkalan Lima 

 Pengembangan prasarana Angkutan Umum 

- Angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) : 

-  Angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP): 

- Angkutan perintis perdesaan :  
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- Angkutan barang  

B. Pengembangan sistem Jaringan Prasarana Transportasi Sungai dan Laut 

 Pengembangan pelabuhan Sungai 

 Jaringan Angkutan Sungai 

 Jaringan angkutan penyeberangan 

 Pengembangan jalur pelayaran 

 Tatanan kepelabuhanan 

C. Pengembangan sistem Jaringan Prasarana Transportasi Udara 

 Tatanan Kebandaraan 

 Pengembangan rute penerbangan 

D. Pengembangan sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian 

 
4.4.2. ANALISIS KEBUTUHAN JARINGAN JALAN 

Klasifikasi jalan di Indonesia menurut Bina Marga dalam Tata Cara Perencanaan Geometrik 

Antar Kota (TPGJAK) No : 038/T/BM/1997 meliputi fungsi jalan arteri, kolektor dan lokal. 

Sedangkan kelas jalan terbagi kelas I, II, IIIA (masuk fungsi Arteri), kelas IIIA dan IIIB (fungsi 

kolektor), kelas IIIC (fungsi lokal). Muatan/beban sumbu terberat pada jalan arteri adalah ≥ 10 

Ton, kolektor 8 ton, dan lokal tidak ditentukan. Kemiringan/superelevasi ˂ 3 % daerah datar, 

3.25 % daerah perbukitan dan > 25 % daerah pegunungan. 

Berdasarkan peraturan pemerintah, klasifikasi jalan menurut peranan jalan adalah sebagai 

berikut: 

A. Jalan Arteri Primer 

 Direncanakan berdasarkan kecepatan rencana, paling rendah 60 km/ jam dan dengan 

lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter 

 Kapasitas volume lalu-lintas diatas rata-rata 

 Lalu lintas tidak dapat diganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan 

lokal, untuk itu persimpangan pada jalur ini sangat perlu dalam pengaturannya 

 Jumlah jalan masuk menuju jalan arteri ini dibatasi 

 Jalan arteri primer tidak terputus meskipun harus memasuki kota ataupun desa 

 Dawasja tidak kurang dari 20 meter 

B. Jalan Kolektor Primer  

 Direncanakan berdasarkan kecepatan rencana, paling rendah 40 km/ jam dan dengan 

lebar badan jalan tidak kurang dari 7 meter 

 Kapasitas volume lalu-lintas sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata 

 Jalan arteri primer tidak terputus meskipun harus memasuki desa 

 DAWASJA tidak kurang dari 15 meter 

C. Jalan Lokal Primer 

 Direncanakan berdasarkan kecepatan rencana, paling rendah 20 km/ jam dan dengan 

lebar badan jalan tidak kurang dari 6 meter 
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 Jalan arteri primer tidak terputus meskipun harus memasuki desa 

 DAWASJA tidak kurang dari 10 meter 

D. Jalan Arteri Sekunder 

 Direncanakan berdasarkan kecepatan rencana, paling rendah 30 km/ jam dan dengan 

lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter 

 Kapasitas volume lalu-lintas sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata 

 Lalu lintas tidak dapat diganggu oleh lalu lintas lambat, untuk itu persimpangan pada 

jalur ini sangat perlu dalam pengaturannya 

E. Jalan Kolektor Sekunder 

 Direncanakan berdasarkan kecepatan rencana, paling rendah 20 km/ jam dan dengan 

lebar badan jalan tidak kurang dari 7 meter 

 DAWASJA tidak kurang dari 7 meter 

F. Jalan Lokal Sekunder 

 Direncanakan berdasarkan kecepatan rencana, paling rendah 10 km/ jam dan dengan 

lebar badan jalan tidak kurang dari 5 meter 

 Persyaratan teknis seperti diatas diperuntukkan bagi kendaraan beroda tiga atau lebih 

 Jalan lokal sekunder yang diperuntukkan bagi kendaraan beroda tiga atau lebih harus 

mempunyai lebar jalan tidak kurang dari 3,5 meter 

 DAWASJA tidak kurang dari 4 meter 

 
4.4.3. ANALISIS SISTEM DRAINASE KAWASAN 

Komponen analisa drainase yang diperlukan pada kawasan, meliputi : a) Kebutuhan 

pengendalian banjir dan genangan, b) Sistem jaringan makro dan jaringan distribusi, c) Volume 

air hujan dan, d) Debit aliran dan kapasitas saluran yang tersedia. 

Prinsip yang digunakan adalah menentukan daerah bertopografi tinggi kemudian daerah 

pembuangan/outlet (pantai atau sungai) yang secara jelas ditunjukan dengan kontur ketinggian 

(elevasi) permukaan tanah. Arah aliran ditentukan berdasarkan kemiringan dari daerah tinggi 

ke daerah rendah dengan memperhatikan kondisi daerah/lokasi yang dilalui saluran tersebut 

dan saluran drainase eksisting. Untuk menghitung debit aliran yang dibebankan pada setiap 

saluran ditentukan berdasarkan luas daerah tangkapan atau Catchment Area, analisis 

intensitas curah hujan rencana pada periode ulang tertentu dan koefisien pengaliran. 
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SISTEM DAS KABUPATEN 

Rencana Pengemb Sistem Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Air/Wilayah Sungai (WS) 

Tabel 3.47.  
DAS di Kabupaten Kotawaringin Barat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
S
S
u
m
bSumber : Draft RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 

 

Pada prinsipnya perencanaan drainase adalah upaya mengendalikan kelebihan air 

permukaan, sehingga memberikan kenyamanan dan manfaat dalam berkegiatan. Memenuhi 

kebutuhan untuk mengalirkan air permukaan ke badan air penerima, agar terhindar dari 

genangan yang mengakibatkan pengikisan badan jalan, guna mencapai ruang hidup yang 

sehat dan produktif. 

Penanganan sistem drainase direncanakan berdasarkan pada SNI : 02 – 2406 - 1991 dan SNI 

: 03 - 3424 -1994 tentang perencanaan sistem drainase perkotaan.  Penanganan sistem 

drainase tersebut, meliputi : 

 Sistem Drainase Lokal, adalah sistem drainase perkotaan yang melayani kepentingan 

sebagian kecil warga masyarakat atau yang melayani kepentingan sebagian kecil 

masyarakat atau jaringan saluran dan perlengkapannya yang berfungsi mengumpulkan air 

hujan yang jatuh pada suatu kawasan/areal tertentu (daerah permukiman, perdagangan, 

industri, dll) yang akan dibawa ke sistem utama  

 Sistem Drainase Terpisah, adalah sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran 

pembuangan yang terpisah dengan air permukaan atau air limbah ; 

 Sistem Drainase Gabungan, adalah sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran 

pembuangan yang sama, baik untuk air permukaan maupun air limbah yang diolah. 

Penanganan pada sistem jaringan drainase ini, terdiri dari : 

- Saluran primer, melalui program kali bersih, normalisasi dan perawatan lainnya ; 

- Saluran sekunder, saluran teknis dengan berbagai dimensi yang mengikuti sistem 

jaringan jalan baik on atau off run ; 

Waduk penampungan, dapat berupa waduk/pond pengumpulan untuk pengendalian kawasan 

padat, kawasan pembangunan baru juga dapat berupa sumur resapan untuk skala lingkungan 

dan perumahan 

 

NO NAMA DAS 
 

LOKASI 

 
1

. 
DAS Kotawaringin Lintas Provinsi (Kalimantan Barat dan Kalimantan 

Tengah), luas 13.903 km2 
2

. 
DAS Kumai KABUPATEN, luas 2,442 km2 

3
. 

DAS Bulu Kecil Lintas Kabupaten (Kabupaten Kotawaringin Barat 
dan Kabupaten Seruyan), luas 1,854 Km2 

4
. 

DAS Cabang Lintas Kabupaten (Kabupaten Kotawaringin Barat 
Dan Kabupaten Seruyan), luas 356 km2 
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4.4.4. ANALISIS KEBUTUHAN AIR BERSIH 

Penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan dikelola oleh PDAM Kabupaten Kota wilayah 

perencanaan, sedangkan untuk kebutuhan air bersih untuk non perpipaan pelayanannya 

dilakukan secara komunal pada tiap rumah tangga.  Untuk kebutuhan air bersih sistim  

perpipaan, sumber air baku untuk sarana air bersih ini berasal dari air tanah. Dengan 

bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan air bersih pun akan semakin meningkat.  

Kapasitas produksi PDAM Kabupaten Kota ini  masih perlu ditingkatkan mengingat kebutuhan 

air bersih setiap tahun semakin meningkat, sedangkan sumber air baku sangat tergantung 

pada musim, dan kondisi lingkungan di hulu.  

Berikut adalah hasil analisis jumlah kebutuhan air bersih (air minum) pada kawasan 

perencanaan dengan asumsi : 

 Tingkat pelayannan air bersih kawasan sebesar 80%  

 Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 70 % dengan kebutuhan 130 liter/ orang/ 

hari dan hidrant Umum sebanyak 30 % dengan kebutuhan 60 liter/ orang/ hari 

 Kebutuhan air non domeatik sebesar 15% dari jumlah total kebutuhan air domestik  

 Faktor kehilangan air sebesar 30% dari jumlah kebutuhan air domestik dan non domestik 

 Debit harian maksimum sebesar 120% dari jumlah total air yang disalurkan 

 Total kebutuhan air baku (air bersih/ air minum) sebesar 105% dari debit harian maksimum 

 Sedangkan untuk kebutuhan volume reservoir (penampungan) digunakan debit puncak 

sebesar 180% terhadap jumlah total air yang disalurkan 

  

Tabel 3.48.  
Kebutuhan Air Bersih di Kawasan Permukiman 

 
Sumber : Hasil Analisis  

 

Pengembangan sistem jaringan perpipaan air bersih untuk hasil optimum, maka dalam 

perencanaan dan pelaksanaannya harus memperhatikan hal-hal berikut : 

 Menghindari belokan tajam (horisontal atau vertikal) dan siphon; 
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 Menghindari tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya kontaminasi selama 

pengaliran; 

 Jalur pipa sebaiknya ditempatkan pada tanah milik pemerintah atau di pinggir-pinggir jalan 

umum; 

 Menghindari tempat-tempat yang kurang stabil (kemungkinan sering terjadi longsor) yang 

dapat menyebabkan perubahan tekanan dari luar terhadap pipa agar tidak cepat rusak; 

 Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, agar tidak terjadi bongkar-pasang 

akibat adanya pembangunan oleh instansi terkait tersebut, seperti pelebaran jalan. 

Sedangkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengelolaan sistem jaringan air bersih 

hingga akhir tahun perencanaan mencakup : 

 Peningkatan kapasitas IPA (Instalasi Pengolahan Air Bersih) yang ada saat ini hingga 

mencapai kapasitas maksimumnya; 

 Pembuatan waduk / catchment area pada DAS sungai  sebagai, Penampung air hujan 

skala besar yang potensial untuk dapat dijadikan sebagai sumber air baku. 

 
 

4.4.5. ANALISIS TIMBULAN AIR KOTOR 

Menurut standar pelayanan air limbah untuk wilayah perencanaan adalah 85 % menggunakan 

sistem on-site baik dengan septic tank ataupun menggunakan sumur resapan sedangkan yang 

menggunakan sistem off-site hanya sebanyak 15%. Pada tahun akhir perencanaan penduduk 

yang dapat dilayani oleh sistem off-site. 

Tabel 3.49.  
Kebutuhan Fasilitas Sanitasi Kawasan Permukiman 

 

Sumber : Hasil Analisis  

 

Sebagian besar pelayanan sistem setempat adalah melalui tangki septik (septictank) individual.  

Untuk daerah perumahan dengan ukuran kapasitas yang besar, seperti di Komplek 
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Perumahan tangki septik ini ditempatkan di belakang atau samping bangunan, sedangkan 

untuk kaveling yang kecil, seperti di wilayah yang padat penduduknya, penempatan tangki 

septik umumnya di depan rumah / bangunan. 

Aliran limpahan dari tangki septik ini disalurkan ke bidang resapan, akan tetapi konstruksi 

bidang resapan umumnya kurang memadai sehingga limpahan tangki septik akhirnya 

disalurkan ke saluran drainase, bercampur dengan limbah rumah tangga cair lainnya. 

Dari hasil analisa perlu penanganan yang lebih untuk mengantisipasi banyaknya timbulan yang 

akan mencemari lingkungan apabila tidak segera ditangani.  

Ini Berarti masyarakat telah mengelola air limbah dengan baik, meskipun belum dipastikan air 

limbah tersebut dudah memenuhi persyaratan standar dalam pengelolaannya.  

 

 

 

 

4.4.6. ANALISIS KEBUTUHAN PENANGANAN PERSAMPAHAN 

Untuk dapat mengetahui volume sampah yang dihasilkan akan dihitung timbulan sampah 

harian dari tahun ke tahun. Dasar perhitungannya adalah perkiraan timbulan sampah sebesar 

2,2 liter/orang/hari untuk sampah domestik (rumah tangga), 1 liter/orang/hari atau 500 

lt/org/1.000 m2untuk sampah non-domestik (pertokoan/ komersial, perkantoran, dan jalan) dan 

untuk sarana umum diasumsikan 0,2 liter/orang/hari atau 100 lt/1.000 m2.  

Tabel 3.50.  
Kebutuhan Fasilitas Persampahan Kawasan Permukiman 

 
Sumber : Hasil Analisis  

Dari hasil perhitungan dengan mengasumsikan prosentasi pelayanan sampah sampai akhir 

tahun perencanaan adalah 95% dan pada empat tahap pembangunan perencanaan, terlihat 

timbulan sampah yang terjadi di Wilayah Perencanaan cukup besar. Atas dasar pertimbangan 

tersebut maka sebaiknya dilakukan peningkatan pelayanannya. Akan tetapi permasalahan 



Rencana Pembangunan & Pengembangan Perumahan & Kawasan Permukiman 
Kabupaten Kotawaringin Barat 

 

BAB 4 52 

 

 

yang menjadi kendala dalam usaha peningkatan pelayanan tersebut adalah masih terbatasnya 

kuantitas dan kualitas peralatan dan personil yang dimiliki serta masih rendahnya kesadaran 

masyarakat dalam masalah pengelolaan dan pembuangan sampah. 

Berdasarkan analisis di atas, hal mendesak yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan 

sektor persampahan antara lain berupa : 

 Penambahan sarana persampahan dan peningkatan manajemen pengelolaannya; 

 Peningkatan kuantitas dan kualitas personil; 

 Untuk daerah yang tidak dilayani pengelolaan sampah, pengelolaan sampah dilaksanakan 

secara individual seperti dibakar atau ditimbun, dan dilakukan penyuluhan kepada 

masyarakat yang bertujuan memberikan pengertian dan upaya-upaya pengelolaan 

sampah rumah tangga secara individual ataupun komunal terbatas. 

 
 
 

4.4.7. ANALISIS KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK 

Keseluruhan kebutuhan energi listrik di kawasan perencanaan berdasarkan standar 

perencanaanlingkungan perkotaan kebutuhan listrik adalah : 

 Kebutuhan energi listrik perumahan dan permukiman diasumsikan minimum 450 VA/Watt 

dan maksimum 990 VA/Watt setiap unitnya. 

 Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum dengan tipe kecil adalah 1.500 VA/Watt, tipe 

sedang adalah 2.500 VA/Watt dan tipe besar dengan 3.500 VA/Watt. 

 Fasilitas umum kebutuhan energi listriknya adalah 20 %. 

 Penerangan jalan kebutuhan listriknya adalah 10 % dari total kebutuhan keseluruhan. 

 

Tabel 3.51.  

Kebutuhan Energi Listrik Kawasan Permukiman 

 

Sumber : Hasil Analisis  
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Kebutuhan sistem energi listrik dimaksudkan adalah kebutuhan sistem yang meliputi jaringan 

dan distribusinya. Pelayanan listrik di kawasan perencanaan dibutuhkan peningkatan daya 

listrik serta jaringan yang relatif mencukupi termasuk penerangan jalan.  

Sistem distribusi jaringan kabel listrik dengan menggunakan tiang yang terbuat dari pipa beton 

yang penempatannya pada daerah manfaat jalan dengan jarak satu dengan yang lainnya 

adalah lebih kurang 50 meter dan sebagai upaya untuk menghindari gangguan jaringan listrik, 

maka di beberapa tempat akan ditempatkan gardu listrik yang sekaligus berfungsi sebagai 

pengontrol gangguan listrik yang akan terjadi. 
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5.1. KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 

Demi menyelaraskan program MDG‟s Tahun 2020 yaitu city without slum, maka seluruh 
pemerintahan kota/ kabupaten diwajibkan untuk memiliki dokumen deliniasi kawasan kumuh. 
Pada Tahun 2014 seluruh kota/ kabupaten melakukan kajian mengenai luasan wilayah kumuh di 
daerah masing-masing yang dilegalkan dengan surat keputusan bupati/ walikota. 

 
Gambar 5.1.  

SK Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Penetapan Lokasi Kumuh 
 Tahun 2015 

 

Berdasarkan SK Bupati Kotawaringin Barat no 600 Tahun 2015 tentang Penetapan lokasi 
lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 
sebesar 160, 58 Ha yang berada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan 
Kumai. Luasan wilayah kumuh di Kecamatan Arut Selatan meliputi Kelurahan Mendawai, 
Mendawai Seberang, Raja, Raja Seberang dan Baru yang merupakan kawasan permukiman 
yang berada di tepi sungai dengan total luasan mencapai 97,14 Ha. Sebaran lokasi permukiman 
kumuh di Kecamatan Kumai berada di Kelurahan Kumai Hulu dan Kumai Hilir dengan Total 
luasan 63, 44 Ha. 
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5.2. RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 

Jumlah Rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup tinggi, dapat 
dilihat dari total jumlah RTLH yang ada di 5 Kecamatan (Kotawaringin Lama, Arut Selatan, 
Kumai, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada) sejumlah 2.411 unit. Untuk jumlah RTLH tertinggi 
di Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Kecamatan Kumai dengan besaran 764 unit rumah 
yang tidak layak huni. 

Tabel 5.1.  

Sebaran Rumah Tidak Layak Huni 
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Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman, 2017 

 

5.3. BACKLOG HUNIAN 

Berdasarkan data sebaran permukiman yang dikeluarkan oleh dinas perumahan dan kawasan 
permukiman Tahun 2016 di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai dapat dilihat jumlah kebutuhan 
rumah yang cukup besar. Pada Tahun 2016 jumlah KK di Kecamatan Arut Selatan sejumlah 
29.642 KK dengan jumlah rumah sebanyak 26.109 hal ini menunjukkan bahwa backlog rumah di 
Kecamatan Arut Selatan mencapai 3.533 unit. Apabila dilihat dari status rumah, sebaran hunian 
di Kecamatan Arut Selatan yang merupakan rumah sendiri sejumlah 23.260 unit, artinya masih 
ada 6.382 kk yangmasih belum memiliiki rumah sendiri. 
Indikasi terdapat KK yang memiliki hunian lebih 1 unit di Kecamatan Arut Selatan Sejumlah 3.533 
unit dan Kecamatan Kumai sejumlah 4.121 unit. 
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Tabel 5.2.  

Sebaran Backlog Rumah di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai 

 
Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

 

5.4. HOUSEHOLD EXPENDITURE 

Klasifikasi masyarakat berdasarkan tingkat pendapatannya dibagi menjadi Pendapatan rendah 
(dibawah UMR), Pendapatan menegah (Gaji setara UMR – 2X gaji UMR) dan Masyarakat 
dengan Pendapatan tinggi dengan besaran lebih besar dari 2x UMR (Hi Income).  
 

Tabel 5.3.  
Household Expenditure Kabupaten Kotawaringin  Barat Tahun 2016 - 2017 

 
Sumber : Kobar Kab Dalam Angka, 2017 
 

Tabel 5.4.  
Jumlah Konsumsi Kabupaten Kotawaringin  Barat Tahun 2012 - 2016 

 
Sumber : Kobar Kab Dalam Angka, 2013 - 2017 

Besaran konsumsi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 dan 2016 merupakan 
angka yang diambil dari BPS dengan catatatn angka sementara. Berdasarkan Konsumsi 
masyarakat pengeluaran terbesar adalah pada pengeluaran untuk makanan, minuman, dan 
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rokok yaitu mencapai 45% dari total konsumsi, sedangkan paling kecil adalah pengeluaran untuk 
hiburan (hotel dan restoran). Pengeluaran untuk penyediaan hunian hanya sebesar 15% dari 
total konsumsi, hal tersebut belum mencapai standart untuk pemenuhan hunian yang sesuai 
yang seharusnya sebesar 30% dari total konsumsi. 
Masyarakat pendatang lebih memilih untuk sewa atau kontrak (barak) dibandingkan untuk 
memiliki hunian milik dikarenakan masih belum terjangkaunya rumah formal yang ada di 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 
  

5.5. AFFORDABILITAS 

Kemampuan masyarakat untuk menjangkau perumahan formal di Kabupaten Kotawaringin Barat 
masih cukup rendah, dapat dilihat dari household expenditure masyarakat yang hanya mencapai 
15-16% dari total pengeluaran.  

Tabel 5.5.  

Harga Perumahan Formal di Kabupaten Kotawaringin Barat 

  
Sumber : Survey Primer, 2017 

 

 
Dilihat dari standart yang di keluarkan oleh Bank untuk harga angsuran rumah minimal dalam 
satu bulan adalah sekitar Rp. 800.000,- yaitu sebesar 30 -35% dari jmlah pendapatan UMR 
Masyarakat. Sedangkan kemampuan masyaraka untuk menjangkau perumahan formal hanya 
15-16% dari total konsumsi sehingga masih ada kekurangan untuk dapat menjangkau rumah 
formal. 
Alternatif untuk meningkatkan affordabilitas masyarakat adalah dengan mengurangi konsumsi 
masyarakat untuk transportasi, makanan, minuman (yang masih bergantung eksport dari luar 
wilayah sehingga menyebabkan harga tinggi) serta rokok  sehingga kemampuan untuk 
menjangkau rumah formal lebih besar. 
Alternatif lainnya untuk meningkatkan affordabilitas masyarakat terhadap perumahan formal 
adalah dengan cara subsidi, memberikan bunga flat, menambahkan tenor cicilan, maupun 
menurunkan harga rumah. 
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5.6. BANKABLE 

Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagian merupakan masyarakat pendatang dari 
jawa dan sekitar Kabupaten Kotawaringin Barat yang bekerja baik di Bidang Formal maupun 
informal. Tidak sedikit pula masyarakat yang bekerja di bidang non formal memiliki pendapatan 
di atas UMR bahkan masuk kedalam hi income. Namun, masyarakat pendatang tersebut juga 
yang tidak sedikit belum memiliki rumah formal yang layak dan harus memilih barak sebagai 
tempat tinggal karena mereka tidak dapat menjangkau persyaratan untuk mendapatkan kredit 
rumah dari bank. 
Syarat untuk mengajukan kredit rumah dari bank, antara lain : 
1. Surat jaminan/keterangan kerja dari instansi yang berbadan hukum 

2. Rekening koran 3 bulan terakhir 

3. Slip gaji 3 bulan terakhir 

4. NPWP 

Masyarakat yang bekerja di sektor informal umumnya terkendala pada syarat no 1 dan 3 dimana 
mereka belum mendapatkan penjamin serta tidak memiliki bukti pendapatan. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Berdasarkan matrik diatas dapat membagi kelompok masyarakat menjadi 4,  
1. Masyarakat yang mampu dan bankable 

2. Masyarakt yang ampu namun tidak bankable 

3. Masyarakat yang kurang mampu dan tidak bankable 

4. Masyarakat yang tidak mampu dan tidak bankable 

Masyarakat dengan tipe 2 dan 4 yang seharusnya memperoleh perhatian khusus dari 

pemerintah untuk mendapatkan hak mereka memiliki rumah formal yang layak.  Perhatian 

pemerintah dapat berupa subsidi bunga, skema keuangan, jaminan keuangan dari pemerintah, 

serta rumah-rumah singgah untuk masyarakat yang bekerja di Kotawaringin Barat yang tidak 

memiliki hunian. 
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1.20. VISI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PKP 

6.1.1 PERUMUSAN VISI DAN MISI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 

Penyusunan RP3KP mengacu kepada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Kotawaringin Barat serta dokumen RPJMD. Dalam dokumen spatial plan dan 
development plan tersebut terdapat rencana pengembangan permukiman dan pentahapan 
pelaksanaan. Dokumen RP3KP akan mengikuti dan menjabarkan rencana permukiman yang 
ada di dalam dokumen RTRW dan RPJM tersebut.  
A. TUJUAN PENATAAN RUANG WILAYAH 

 
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Untuk mewujudkan ruang  wilayah  yang aman, nyaman, 

produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber 

daya pertanian, sumber daya kelautan, agroindustri, dan 

pariwisata ekologis 
 

Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut maka pengembangan kawasan permukiman di 
wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat harus dapat mewujudkan rasa nyaman, aman, 
produktif dan berkelanjutan. Sistem permukiman di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat akan dijabarkan ke dalam rencana dan strategi 
operasional yang lebih implementatif.  

 
B. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG WILAYAH 

Memperhatikan rumusan tujuan penataan ruang, kapasitas sumber daya wilayah, kebijakan 
penataan ruang nasional dan provinsi untuk Kabupaten Kotawaringin Barat, maka rumusan 
kebijakan penataan ruang adalah sebagai berikut : 

1. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;  

2. Pengembangan pertanian dan perkebunan sawit didukung oleh agroindustri yang 

berwawasan lingkungan; 

3. Pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya kelautan sepanjang pantai kumai 

yang tidak merusak lingkungan; 

4. Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya kerajaan kotawaringin dan pariwisata 

ekologis berbasis hutan untuk taman nasional tanjung puting, taman wisata tanjung 

keluang dan suaka margasatwa sungai lamandau; 

5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan 

6. Penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan 

dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan 

pertumbuhan antar wilayah; 

Berdasarkan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka 
pengembangan kawasan permukiman harus dapat diterjemahkan sesuai arahan kebijakan 
tersebut. Terlihat bahwa agroindustri sawit, kelautan, dan wisata  merupakan sektor yang 
menjadi unggulan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di masa 
yang akan datang. Kawasan permukiman yang akan dikembangkan diharapkan dapat 
membantu pengembangan kegiatan unggulan tersebut. 
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6.1.2 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  

Untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 

(PKP) yang selaras dengan Tujuan dan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten 

Kotawaringin Barat.  

A. VISI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PKP  

Pembangunan dan pengembangan PKP tidak dapat terlepas dari pengembangan wilayah 

sehingga menjadi satu kesatuan yang disebut dengan housing and urban development. 

Untuk dapat mengarahkan pembangunan dan pegembangan perumahan dan kawasan 

permukiman (PKP) maka diperlukan sebuah visi yang dapat mengintegrasikan beberapa 

kepentingan yaitu spatial plan, developent plan dan permukiman sebagai sektoral. 

 

Visi Pembangunan dan Pengembangan  
Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) 

Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman 

yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan 
 

Visi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) 

adalah untuk mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten 

Kotawaringin Barat  yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Terdapat beberapa 

kondisi yang akan dicapai dalam pembangunan dan pengembangan PKP yaitu aman, 

nyaman, produktif, dan berkelanjutan.  

 AMAN  

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang aman berdasarkan aspek legalitas serta 

aman dari ancaman bencana. Aspek legalitas yang dimaksud adalah berdasarkan 

kesesuaian terhadap zonasi rencana tata ruang dan berdasarkan legalitas kepemilikan 

lahan, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tidak bankable untuk 

memiliki perumahan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Perumahan dan permukiman juga wajib mempertimbangkan aspek mitigasi bencana 

alam maupun bencana non alamiah sehingga memberikan rasa aman kepada penghuni. 

 NYAMAN 

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang nyaman adalah memiliki Standar kualitas 

yang baik, terintegrasi dengan sistem kota, dan selaras dengan alam.  PKP yang 

memiliki standar fasilitas dan infrastruktur yang baik, memiliki RTH dan ruang interaksi 

sosial yang sangat baik. Setiap Kluster PKP juga terakses oleh sistem kota sehingga 

memudahkan kepada seluruh warga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dengan 

berjalan kaki (walkabele). PKP juga sangat selaras dengan alam dalam pengembangan 

sehingga view dan sense PKP sangat tematik sesuai dengan karakter alam yang ada di 

sekitarnya. Nyaman juga diartikan setiap hunian yang ada memiliki kriteria layak huni.  

 PRODUKTIF 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang produktif adalah lingkungan 

permukiman yang sehat dan dapat digunakan atau mendukung kegiatan ekonomi 
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penghuninya. Untuk dapat menjadi produktif, harus diawali dengan lingkungan yang 

sehat terlebih dahulu melalui penataan infrastruktur dasar, standar kelayakan hunian, 

dan kepadatan kawasan. Permukiman yang produktif mampu berperan sebagai 

pendukung pengembangan ekonomi penghuni dan kawasan.  

 BERKELANJUTAN 

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkelanjutan merupakan permukiman 

yang berwawasan lingkungan, baik dalam pembangunan infrastruktur, penyedian RTH, 

dan aktifitas masyarakat.  

 

B. MISI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PKP 

Untuk mewujudkan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, akan dirumuskan beberapa misi 
yang akan dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi. 
1. Menangani permasalahan permukiman yaitu Backlog, Rumah Tidak Layak Huni 

(RTLH), dan Kumuh 

2. Mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya ke dalam 

suatu sistem permukiman  

3. Pengembangan sistem infrastruktur permukiman yang terintegrasi dengan sistem kota 

4. Mengembangkan  kelembagaan yang dapat menjamin kepastian kepemilikan hunian 

kepada masyarakat 

5. Mengembangkan skema pembiayaan dalam pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman yang kreatif 
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1.21. KONSEP DAN SKENARIO PENGEMBANGAN PKP 

6.2.1. TATA RUANG DAN URBAN SYSTEM 

A. INTEGRASI SISTEM PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN 

Pengembangan permukiman tidak dapat dilepaskan dari pengembangan perkotaan, 
permukiman merupakan pembentuk dari pengembangan perkotaan.  
Di dalam pengembangan wilayah, akan ditentukan urban system atau sistem perkotaan 
dengan peran dan fungsi masing-masing. Dampak dari pembagian peran dan fugnsi 
tersebut adalah distribusi penduduk dan kelengkapan fasilitas. Distribusi penduduk akan 
semakin tinggi pada kawasan dengan peran yang semakin tinggi. 
Penduduk memerlukan hunian dan fasilitas atau yang disebut dengan township, 
sekumpulan hunian dan fasilitas merupakan sebuah permukiman.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6.1 

Integrasi Urban System dan Housing System 
 

 

B. SMALL TOWN 
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Permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat menyebar mengikuti beberapa pola yang 
ada diantaranya sungai, perkebunan, pertambagan, dan jaringan jalan. Kondisi ini 
mempersulit dalam pengintegrasian ruang yang lebih compact. Oleh karena itu diperlukan 
sebuah pengelompokan sistem kota ke dalam model small town.  
Small Town atau Kota kecil  merupakan kawasan permukiman dengan ciri khas perdesaan 
yang memiliki fasilitas lengkap 
1. Jumlah penduduk 3.000 – 5.000 jiwa 

2. Bangunan tinggi (densifikasi) tidak ditabukan 

3. Walkable (akses ke pusat lingkungan 10 menit non motorized) 

4. Dikelilingi lahan hijau merupakan turunan konsep garden city 

5. Fasilitas Lengkap : Kesehatan, Komersial, Pendidikan, dsb 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.2 
Peta Skenario Pengembangan Small Town 
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Small town merupakan pusat dari sistem permukiman, sehingga fasilitas yang akan 
dikembangkan adalah fasilitas dengan skala pelayanan untuk seluruh desa yang berada di 
dalam sistem permukiman tersebut.  
Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi atas 6 sistem permukiman yaitu Pangkalan Bun, 
Kumai, Banteng, Lada, Pangkut, Kotawaringin Lama. Pada masing-masing pusat 
permukiman tersebut akan menjadi kota kecil dengan pelayanan fasilitas yang cukup 
lengkap serta terintegrasi dengan sistem transportasi menuju pusat kota lain (eksternal) 
serta menuju hinterland di dalam kawasannya (internal). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.3 
Skenario Transportasi Umum Small Town 

 
Sirkulasi di dalam small town akan dikembangkan menggunakan sistem transportasi 
umum baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Pusat dari small town 
disebut dengan urban center, yang beperan sebagai pusat dari beberapa suburban atau 
subdistrict. Selain itu urban center akan menjadi hub untuk linkage menuju urban center 
lain di sekitarnya. Moda transportasi yang digunakan minimum adalah minibus sehingga 
dapat mengangkut jumlah penumpang yang cukup banyak. 
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C. URBAN VILLAGE 

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 6 pusat kegiatan yang akan dikembangkan 
menjadi pusat small town. Seluruh kawasan pusat kegiatan di tiap small town akan 
dikembangkan menjadi urban village.  
Urban village merupakan konsep pengembangan perkotaan dengan nuansa perdesaan 
yang cukup kental tetapi memiliki fasilitas perkotaan yang cukup lengkap. Urban village 
merupakan sebuah pendekatan untuk menggabungkan konsep kota yang bersifat zero 
natural dan artificial dengan desa yang lebih dominan natural.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.4 
Konsep Urban Village 

 

Tujuan dari pengembangan wilayah dengan konsep urban village adalah peningkatan 

kualitas kehidupan perkotaan yang ditandai dengan : 

 Best view 

 Kualitas udara yang baik  

 Temperatur yang rendah 

 Transportasi lebih dominan motorized 

 Kehidupan yang lebih sehat 

Pengembangan urban village didahului dengan melakukan upaya konservasi terhadap 
kondisi fisik dasar yang ada.  
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6.2.2. INFRASTRUKTUR PERKOTAAN 

A. SISTEM INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI 

Dalam pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman, infrastruktur 
berperan besar dalam menjahit antar kawasan permukiman maupun di dalam kawasan 
permukiman. Pusat-pusat sistem permukiman (6 small town) akann diintegrasikan dengan 
menggunakan jaringan jalan dan transportasi. Seluruh kawasan pusat permukiman akan 
terintegrasi oleh sistem transportasi kabupaten Kotawaringin Barat.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.5 
Integrasi Infrastruktur terhadap Sistem Permukiman   
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Jaringan jalan merupakan pembentuk kerangka kawasan, sehingga sering disebut sebagai 
urban skeleton. Jaringan jalan dikembangkan untuk menghubungkan antar satu pusat 
terhadap pusat lainnya dan menghubungkan antara pusat dengan hinterlandnya.  
Jaringan transportasi dikembangkan menggunakan model TOD dimana titik pergantian 
moda akan dikembangkan sebagai pusat perkotaan atau sering disebut seabgai CBD 
(Central Bussiness District). 
Jaringan air bersih, persampahan dan sanitasi akan dikembangkan berdasarkan sistem 
cluster. Hal ini disebabkan karena jarak antar kawasan yang cukup jauh dan sesuai 
dengan ketersediaan terhadap sumber daya.  
 

B. INFRASTRUCTURE LED DEVELOPMENT 

Infrastruktur berperan sebagai kerangka kawasan yang akan membentuk pola sebuah 
kawasan. Pengembangan perkotaan dan permukiman saat ini memiliki kecenderungan 
bahwa infrastruktur mengikuti perkemabngan permukiman yang ada, sehingga muncullah 
pola-pola permukiman yang cenderung irregullar pattern.  
Untuk mengarahkan pembangunan permukiman menjadi lebih tertata atau regular pattern, 
maka skenario pengembangan infrastruktur menggunakan konsep Infrastructure Led 
Development. Kelebihan dari konsep ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengarahkan pengembangan permukiman 

2. Jaminan kepada masyarakat dalam pengembangan kawasan permukiman 

3. Penarik investasi sektor permukiman 

4. Mengatur nilai lahan 

Prinsip dari pendekatan ini adalah pembangunan infrastruktur dilakukan terlebih dahulu 
sebelum pembangunan perumahan, perumahan tumbuh sesuai dengan infrastruktur yang 
sudah terbangun. Dengan demikian, maka bentuk kota akan semakin tertata, pelayanan 
infrastruktur dasar menjadi semakin efektif dan efisen. 
 

6.2.3. PENANGANAN PERMUKIMAN 

Dalam penanganan permukiman akan digunakan beberapa skenario sesuai dengan tingkat 
kerumitan permasalahan kawasan permukiman serta beberapa aspek lainnya diantaranya 
adalah legalitas lahan, nilai lahan, kepadatan kawasan, dsb. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada beberapa poin di bawah ini. 
A. PENINGKATAN KUALITAS (UPGRADING) 

Merupakan upaya peningkatan kualitas terhadap permukiman eksisting untuk menjadi 
lebih baik. Upgrading dilakukan pada kawasan permukiman yang cenderung kumuh dan 
memiliki kualitas lingkungan yang tidak baik. Kriteria kawasan permukiman yang dapat 
dilakukan upaya upgrading adalah  
 Berada di atas lahan yang legal 

 Memiliki kepadatan kawasan sedang dan rendah 

 Memiliki pattern of site yang regular 

 
B. PEREMAJAAN (RENEWAL) 

Merupakan upaya perbaikan total kawasan permukiman sehingga akan mengalami 
perubahan yang sangat signifikan. Pada kegiata renewal akan dilakukan perombakan 
terhadap kerangka kawasan sehingga menjadi lebih tertata.  
Di dalam kegiatan renewal akan dilakukan kegiatan sosialisasi, pembongkaran, land 
concolidation, land sharing, siteplan, dan pelaksanaan pembangunan. Untuk sementara 
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dalam proses peremajaan, warga akan ditampung di suatu tempat dan akan 
dikemabalikan saat proses pembangunan sudah selesai. 
Upaya Renewal dilakukan pada kawasan permukiman dengan kriteria sebagai berikut: 
 Lahan Legal 

 Pattern Iregular 

 Kepadatan tinggi 

 Nilai strategis kawasan tinggi 

 
C. RELOKASI (RESETTLEMENT) 

Relokasi merupakan upaya pemindahan kawasan permukiman yang tidak memiliki 
legalitas dalam kepemilikan lahan maupun legalitas secara tata ruang. Relokasi dapat 
dilakukan secara ex situ maupun in situ. 
 

D. PEMBANGUNAN BARU (NEW DEVELOPMENT)  

Merupakan upaya pengembangan permukiman baru untuk memenuhi kebutuhan 
permukiman yang terus meningkat. New site development dapat dilakukan diantaranya 
dengan pengembangan perumahan baru, penyiapan lahan yang sudah terakses 
infrastruktur dan jaminana legalitas (site and services) dalam bentuk kasiba dan lisiba. 
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1.22. STRATEGI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 

Strategi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) disusun untuk lebih 

memudahkan pengimplementasian kebijakan yang sudah digariskan. Pembangunan dan 

pengembangan kawasan permukiman (PKP) akan dicapai melalui beberapa strategi seperti di 

bawah ini. 

1. Penanganan dan pengembangan permukiman 

a. Mengurangi Luasan Permukiman Kumuh Sesuai SK Bupati sampai dengan tahun 

2020. 

b. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman untuk mencegah timbulnya kawasan 

permukiman kumuh baru. 

c. Mengurangi Rumah Tidak Layak Huni secara bertahap sampai dengan tahun 2025. 

d. Mengembangkan permukiman sesuai dengan tipologi (Pusat Kota, Tepi Sungai, 

Nelayan, Perkebunan, Tambang). 

e. Mengembangkan pusat-pusat permukiman di 6 sistem permukiman menjadi kota kecil 

(small town).  

2. Penyiapan Lahan untuk pengembangan kawasan permukiman 

a. Mengarahkan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan 

arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 

b. Menyediakan bank lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 

c. Mengembangkan kawasan siap bangun (site & services) bersama dengan stakeholder 

terkait 

d. Mengoptimalkan lahan yang dimiliki pemerintah untuk penyediaan perumahan formal 

bersifat vertikal 

 
3. Penyiapan Infrastruktur permukiman 

a. Penyiapan infrastruktur dasar permukiman di tiap sistem permukiman 

b. Pengembangan infrastruktur hijau kawasan permukiman 

c. Pengintegrasian infrastruktur kawasan permukiman terhadap sistem kota 

d. Pengembangan infrastruktur untuk mengarahkan pembangunan (infrastructure led 

development) 

 
4. Penyiapan dan pengembangan skema pembiayaan 

a. Penyusunan regulasi dan deregulasi peraturan untuk mempermudah investasi di 

sektor pembangunan perumahan 

b. Penyusunan insentif dan disinsentif untuk pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

c. Pengembangan sistem government guarantee fund untuk pengembangan perumahan 

dan kawasan permukiman terutama untuk permukiman yang ditujukan kepada MBR 

serta masyarakat yang tidak bankable. 

d. Penyaluran dana hibah dan CSR untuk pengembangan social housing di kawasan 

perkotaan.  
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5. Penyiapan dan pengembangan kelembagaan yang kreatif 

a. Pengembangan lembaga satu atap dalam penyelenggaraan pembangunan 

perumahan dan pengembangan kawasan permukiman. 

b. Pengoptimalan peran dan fungsi lembaga  satu atap dalam kerjasama dan 

pembiayaan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.
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PENANGANAN & PENGEMBANGAN PKP 
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7.1. RENCANA PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN PKP 

 
HOUSING SYSTEM 
 Berdasarkan jarak dan geomorfologi 

housing system terbagi menjadi 6 
- Pangkalan Bun 
- Kumai 
- Pangkalan Banteng 
- Lada 
- Pangkut 
- Kotawaringin lama 

 Secara system antar housing system sudah 
terhubung, tetapi secara kualitas masih 
perlu peningkatan 

 Tematik pengembangan  
- 2 urban : Pangkaln Bun & Kumai 
- 4 rural : Pangkalan Banteng, Lada, 

Pangkut, dan Kotawaringin Lama 
 
URBAN – RURAL LINKAGE 
 Linkage belum berimbang, rural tergantung 

dengan urban sangat tinggi tetapi 
sebaliknya urban tidak terlalu tergantung 
dengan rural 

 Produk rural (perkebunan, tambang) 
memiliki orientasi ke luar wilayah 
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Gambar 7.1 
Peta Rencana Distribusi Permukiman Kotawaringin Lama 
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Gambar 7.2 
1\Peta Rencana Pengembangan Small Town – Farmland Kotawaringin Lama 
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Gambar 7.3 
 Peta Rencana Pengembangan Pusat Permukiman Kotawaringin Lama 
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Gambar 7.4 
Peta Rencana Distribusi Permukiman Arut Selatan 
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Gambar 7.5 
Peta Rencana Pengembangan Permukiman Arut Selatan 
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Gambar 7.6 
Peta Rencana Pengembangan Pusat Permukiman Arut Selatan 
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Gambar 7.7 
Peta Rencana Distribusi Permukiman Kumai 
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Gambar 7.8 
Peta Rencana Pengembangan Permukiman Kumai 
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Gambar 7.9 
Peta Rencana Pengembangan Pusat Permukiman Kumai 
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Gambar 7.10 

Peta Rencana Distribusi Permukiman Pangkalan Banteng  
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Gambar 7.11 
Peta Rencana Pengembangan Pangkalan Banteng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7.12 
Peta Rencana Distribusi Permukiman Pangkalan Lada 
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Gambar 7.13 
Peta Rencana Pengembangan Pangkalan Lada 
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Gambar 7.14 
Peta Rencana Pengembangan Pusat Permukiman Pangkalan Lada 
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Gambar 7.15 
Peta Rencana Distribusi Permukiman Arut Utara 
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Gambar 7.16 
Peta Rencana Pengembangan Arut Utara 
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Gambar 7.17 
Peta Rencana Pengembangan Pusat Permukiman Arut Utara 
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7.2. INDIKASI PROGRAM 

Program penanganan permasalahan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 

Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan perumusan potensi dan permasalahan yang 

dimiliki. Klasifikasi penanganan terdiri atas 3 klasifikasi yaitu pembangunan perumahan baru, 

peningkatan kualitas, dan pembangunan dan peningkatan kawasan permukiman khusus.  

 PEMBANGUNAN BARU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Pembangunan baru dilaksanakan oleh semua pihak terkait yaitu pemerintah, masyarakat, 

dan swasta yang bersama-sama bergerak untuk mengurangi backlog perumahan dan 

memenuhi demand yang ada.  

Tipologi perumahan dapat berupa landed maupun vertical, rumah tunggal maupun 

nontunggal, rumah sewa maupun milik. Dalam pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman tidak hanya membangun hunian, tetapi juga mengembangkan infrastruktur dan 

fasilitas yang akan melayani di dalam system tersebut. 

Dalam program pembangunan baru tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga system yang 

dikembangkan diantaranya system informasi management, system perijinan, dan system 

pembiayaan 

 PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dilkakukan pada kawasan 

eksisting baik yang dalam kondisi baik maupuan yang mengalami permasalahan. 

Diantaranya adalah penanganan kawasan permukiman kumuh, penanganan RTLH (Rumah 

Tidak Layak Huni), upgrading perkampungan perkotaan dan perdesaan, serta pencegahan 

perumahan swadaya sehingga tidak mengalami kekumuhan. 

Klasifikasi program ini memiliki tugas terbesar karena juga akan melakukan penanganan 

secara nonfisik yaitu pemberdayaan, pendampingan, dsb. Sedangkan penanganan fisik yang 

dilakukan adalah penanganan infrastruktur yang bersifat basic need (7 H + 1), penghijauan 

kawasan, dan peningkatan sarana lingkungan perumahan. 

 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KHUSUS 

Terdapat 3 kategori permukiman khusus yang akan dilakukan treatment secara khusus yaitu 

permukiman tepi air, permukiman industry di kumai, dan permukiman bersejarah yang 

berada di sekitar istana.  

Program yang akan dikemabngkan adalah bersifat basic need (7 H + 1), penghijauan 

kawasan, dan peningkatan sarana lingkungan perumahan. Selain itu juga akan dilakukan 

upaya pembiayaan dari beberapa sector diantaranya CSR Swasta, Investasi Swasta, HIbah, 

dsb. 
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TABEL 7.1 
INDIKASI PROGRAM 

PEMBANGUNAN BARU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM LOKASI PENANGGUNG JAWAB SUMBER PEMBIAYAAN 

1. Penetapan Lokasi Pengembangan 
Kawasan Permukiman Baru (new 
development) 

a. Penetapan Peta Lokasi Pengembangan 
Kawasan Permukiman (PKP) yang 
disahkan melalui perda. 

-  Bappeda Kab 
 Dinas Perkim Kab 
 Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Satu Pintu 

APBD Kab 

2. Penyusunan database permukiman yang 
updateable 

a. Pembuatan Sistem Informasi 
Manajemen (SIM)  Pengembangan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman 
- Backlog permukiman 
- Sebaran Lokasi Permukiman 

Formal 
- Peta Rencana pengembangan 

permukiman di tiap system 
permukiman (6 sistem) 

- Peta Rencana Pengembangan 
Jaringan Infrastruktur Permukiman 

-  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Dinas Perkim Kab  

APBD Kab 

b. Integrasi SIM Tata Ruang dengan SIM 
Pengembangan Permukiman  
- Advice planning 
- Surat keterangan kesesuaian tata 

ruang 
- Surat ijin pemanfaatan ruang 
 

-  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 BPN 

APBD Kab 

3. Percepatan Proses Perijinan 
Pembangunan Perumahan 

a. Pembentukan lembaga perijinan 
pengembangan perumahan yang 
terpadu 

-  Bappeda Kab 
 Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Satu Pintu 

APBD Kab 

  b. Penyusunan SIM Perijinan 
Pengembangan Perumahan 
 

-  Bappeda Kab 
 Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Satu Pintu 

APBD Kab 

4. Pengembangan Infrastruktur Utama 
Kawasan Permukiman di 6 sistem 
permukiman (Infrastructure Led 
Development) 

a. Pengembangan Jaringan Jalan  
- Peningkatan Kualitas 
- Penguatan kerangka jalan 
- Pembangunan jalan baru 

Seluruh 
Kecamatan 

 Dinas PUPR Kab APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
Swasta 

  b. Pengembangan system drainase Utama 
- Peningkatan kualitas 
- Pembangunan jaringan baru 

Seluruh 
Kecamatan 

 Dinas PUPR Kab APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
Swasta 
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  c. Pengembangan Jaringan Air Bersih 
Utama. 
- Pengembangan jaringan air bersih 
- Pembangunan hydran umum  

Seluruh 
Kecamatan 

 Dinas PUPR Kab 
 Swasta  

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
CSR, Grant 

  d. Pengembangan Jaringan Persampahan 
Utama  
- Pembangunan TPST 

Seluruh 
Kecamatan 

 Dinas PUPR Kab 
 Dinas Lingkungan Hidup 
 Swasta 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
CSR, Grant 

  e. Pengembangan Jaringan Sanitasi 
Utama 
- Pengemban IPAL pada kawasan 

permukiman padat dan tepi air 
 

Seluruh 
Kecamatan 

 Dinas PUPR,  
 Dinas Lingkungan Hidup 
 Swasta 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
CSR, Grant 

5 Penjaminan terhadap masyarakat yang 
tidak bankable 

a. Pengembangan koperasi yang 
berbadan hukum untuk memanfaatkan 
dana bergulir pembangunan rumah 

-  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi dan Usaha Mikro  
 NGO 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
Loan 
Grant 

  b. Penyiapan dana jaminan pemilikan 
rumah oleh pemerintah pada bank yang 
memberikan kredit 
 

2 kawasan 
perkotaan 
(Kumai dan 
Arut Selatan) 

 Bappeda Kab 
 Dinas Perkim Kab 
 Swasta 
 NGO 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
Loan 
Grant 

6 Pengembangan Perumahan bagi 
masyarakat yang tidak affordable 

a. Pembangunan social housing (rusun 
boro) di sekitar pasar dan pelabuhan 

2 kawasan 
perkotaan 
(Kumai dan 
Arut Selatan) 

 Dinas PUPR Kab APBN 
APBD Kab 

  b. Pembangunan jaringan transportasi 
murah dengan konsep TOD untuk 
mengurangi household expenditure 

Seluruh 
Kecamatan  

 Bappeda 
 Dinas PUPR 
 Diskominfo 

APBN 
APBD Kab 

  c. Pembangunan infrastruktur permukiman 
untuk mengurangi household 
expenditure 

Seluruh 
Kecamatan 

 Dinas PUPR 
 BUMN 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

7 Penyediaan bank lahan (Land bank) 
untuk PKP 

a. Pembelian cadangan tanah (land bank) 
untuk pengembangan perumahan dan 
kawasan permukiman 

4 kawasan 
perkotaan 
(Kumai, Arut 
Selatan, 
Pangkalan 
Lada, 
Pangkalan 

 Bappeda 
 Dinas PUPR 
 Badan Pendapatan Daerah 
 BUMD 

APBD Kab 
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Banteng) 

  b. Pengembangan infrastruktur sebagai 
kerangka kawasan permukiman secara 
bertahap 

4 kawasan 
perkotaan 
(Kumai, Arut 
Selatan, 
Pangkalan 
Lada, 
Pangkalan 
Banteng) 

 Bappeda 
 Dinas PUPR 

APBN 

      

8 Kerjasama dengan lembaga terkait untuk 
pengembangan kawasan perumahan 

a. Bapertarum untuk pengembangna 
perumahan buat PNS 

Seluruh 
Kecamatan 

 Bappeda 
 Dinas PUPR,  
 Bapertarum 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

  b. Pengembang perumahan (developer) 
untuk pengembangan Kasiba/lisiba 

Seluruh 
Kecamatan 

 Bappeda 
 Dinas PUPR 
 Swasta 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
Swasta 

  c. Pengelola/investor Kawasan industry 
untuk penyediaan perumahan pekerja 

Kumai  
 

 Dinas Perindustrian Perdagangan 
Koperasi dan Usaha Mikro  

 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

APBN 
APBD Kab 
Swasta 

  d. Optimalisasi CSR untuk pengembangan 
kawasan permukiman 

Seluruh 
Kecamatan 

 Bappeda 
 Dinas PUPR 
 Swasta 

CSR 

      

9. Penyediaan sarana dan RTH  a. Pengembangan sarana skala kota di 
tiap pusat kecamatan untuk membentuk 
small town yang compact. 

6 kawasan 
pusat 
pertumbuhan 
(Kumai, Arut 
Selatan, 
Pangkalan 
Lada, 
Pangkalan 
Banteng, Arut 
Utara, 
Kotawaringin 
Lama) 

 Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Diskominfo 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

  b. Pembangunan sarana skala 
permukiman (local) di tiap subsystem 
permukiman 

Seluruh 
Kecamatan 

 Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Diskominfo 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

  c. Pembangunan Taman kota di tiap 6 kawasan  Dinas PUPR Kab APBN 
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system permukiman (6 pusat system 
permukiman) 

pusat 
pertumbuhan 
(Kumai, Arut 
Selatan, 
Pangkalan 
Lada, 
Pangkalan 
Banteng, Arut 
Utara, 
Kotawaringin 
Lama 

 APBD Prov 
APBD Kab 

  d. Optimalisasi ruang terbuka hijau yang 
ada seperti : Lapangan olah raga, 
pemakaman, pekarangan dan halaman 
fasilitas, sempadan sungai dan perairan, 
sempadan jalan, dsb 

Seluruh 
Kecamatan 

 Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Dinas LH  

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

      

10 Pengaturan dan pengawasan 
pelaksanaan penataan ruang kawasan 
permukiman 

a. Pengaturan intensitas pemanfaatan 
ruang kawasan permukiman 
- KDB 
- KLB 
- GSB 
- KDH 

Seluruh 
Kecamatan 

 Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 

 

APBD Kab 

  b. Monitoring pelaksanaan pembangunan 
kawasan perumahan 

Seluruh 
Kecamatan 

 Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 

APBD Kab 

Sumber: Analisis Penyusun Tahun 2017 
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TABEL 7.2 
INDIKASI PROGRAM 

PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM LOKASI PENANGGUNG JAWAB SUMBER PEMBIAYAAN 

1. Pengurangan & Pencegahan 
Luasan Kawasan 
Permukiman Kumuh  

a. Peningkatan kualitas (upgrading) Infrastruktur Dasar 
Permukiman kawasan permukiman kumuh yang bersifat basic 
need (7 H + 1) 

Sesuai SK Kumuh Bupati 
Kec Arut Selatan (97,14 ha) 
Kec Kumai(63,44 ha) 
 

 Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Dinas Perkim Kab 

 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
Swasta 

  b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kawasan 
permukiman kumuh 

Sesuai SK Kumuh Bupati 
Kec Arut Selatan (97,14 ha) 
Kec Kumai(63,44 ha) 

 Bappeda Kab 
 Dinas Perkim Kab 

 

APBN  
APBD Prov 
APBD Kab 
Swasta 

  c. Akses MBR untuk mendapatkan kredit kepemilikan rumah 
layak dan rehabilitasi rumah 

Sesuai SK Kumuh Bupati 
Kec Arut Selatan (97,14 ha) 
Kec Kumai(63,44 ha) 

 Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 BUMN 

 

APBN  
APBD Prov 
APBD Kab 
Swasta 

  d. Penambahan RTH & penghijauan kawasan permukiman 
kumuh 

Sesuai SK Kumuh Bupati 
Kec Arut Selatan (97,14 ha) 
Kec Kumai(63,44 ha) 

 Dinas PUPR Kab 
 

APBN  
APBD Prov 
APBD Kab 
Swasta 

      

2. Pengurangan RTLH secara 
bertahap 

a. Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 
sebanyak 2.411 unit 

Seluruh Kecamatan  Bappeda Kab 
 Dinas Perkim Kab 

 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
 

  b. Pendampingan pelaksanaan perbaikan RTLH sehingga 
efisien dan tepat sasaran 

Seluruh Kecamatan  Dinas Perkim Kab 
 

APBD Kab 

      

3. Penanganan Kawasan 
permukiman yang tidak 
sesuai peruntukan 
(sempadan sungai) 

a. Sosialisasi kepada warga yang berada pada kawasan yang 
tidak sesuai peruntukan (seluas : 547 ha) 

tersebar di seluruh kecamatan   Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 

 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

  b. Penerapan Zerro Growth dan controlled zone dalam 
pengembangan kawasan permukiman yang tidak sesuai 
peruntukan (seluas : 547 ha) 

tersebar di seluruh kecamatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 

 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

  c. Pengawasan pembangunan perumahan pada kawasan yang 
tidak sesuai tata ruang (seluas : 547 ha) 

tersebar di seluruh kecamatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 

 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
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4. Penanganan Kawasan 
permukiman rawan bencana 

a. Penanganan permasalahan dan pengembangan kawasan 
permukiman yang berbasis mitigasi Banjir di tepian sungai 

Kumai, Arut Selatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

  b. Penanganan permasalahan dan pengembangan kawasan 
permukiman yang berbasis mitigasi bencana gelombang dan 
air pasang di kawasan permukiman pesisir pantai 

Kumai, Arut selatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

      

5. Upgrading Kampung Kota a. Peningkatan kualitas (upgrading) Infrastruktur Dasar 
Permukiman yang bersifat basic need (7 H + 1) 

Arut Selatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

  b. Penambahan RTH & penghijauan kawasan permukiman 
kumuh 

Arut Selatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

      

6. Upgrading Permukiman 
Perdesaan (Pendukung 
Pertanian) (farmland 
housing) 

a. Peningkatan kualitas (upgrading) Infrastruktur Dasar 
Permukiman yang bersifat basic need (7 H + 1) 

Seluruh Kecamatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Dinas Perkim 
 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

  b. Pengembangan jaringan jalan menuju kawasan pertanian Seluruh Kecamatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

  c. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung produksi 
pertanian 

Seluruh Kecamatan  Dinas PUPR Kab 
 Dinas Tanaman Pangan, 

Hortikultura, dan 
Perkebunan 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

7 Upgrading Permukiman 
Pendukung pariwisata  

a. Peningkatan kualitas (upgrading) Infrastruktur Dasar 
Permukiman yang bersifat basic need (7 H + 1) 

Kumai  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Dinas Perkim 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

b. Pengembangan jaringan jalan menuju kawasan pariwisata Kumai  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

c. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata Kumai  Dinas PUPR Kab 
 Dinas Pariwisata 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

8 Upgrading Permukiman 
Pendukung Peternakan 
yang  menjadi satu system 
dengan farmland  

a. Peningkatan kualitas (upgrading) Infrastruktur Dasar 
Permukiman yang bersifat basic need (7 H + 1) 

Seluruh Kecamatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Dinas Perkim 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

b. Pengembangan jaringan jalan menuju kawasan peternakan Seluruh Kecamatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 

APBN 
APBD Prov 
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APBD Kab 

c. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung 
peternakan 

Seluruh Kecamatan  Dinas PUPR Kab 
 Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

9 Upgrading Permukiman 
Pendukung nelayan  

a. Peningkatan kualitas (upgrading) Infrastruktur Dasar 
Permukiman yang bersifat basic need (7 H + 1) 

Seluruh Kecamatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Dinas Perkim 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

b. Pengembangan jaringan jalan menuju kawasan perikanan Seluruh Kecamatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

c. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Perikanan Seluruh Kecamatan  Dinas PUPR Kab 
 Dinas perikanan  

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

      

10 Peningkatan Kualitas 
Kampung bersejarah 

a. Peningkatan kualitas (upgrading) Infrastruktur Dasar 
Permukiman yang bersifat basic need (7 H + 1) 

Kotawaringin Lama, Arut Selatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Swasta 
 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
CSR 

  b. Peningkatan kualitas lingkungan kampung bersejarah Kotawaringin Lama, Arut Selatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Swasta 
 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
CSR 

  c. Revitalisasi kawasan kampung bersejarah (sekitar istana) Kotawaringin Lama, Arut Selatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Swasta 
 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
CSR 

      

11. Peningkatan Kualitas 
Infrastruktur Permukiman di 
6 sistem permukiman 

a. Pengembangan Jaringan Jalan  
- Peningkatan Kualitas 
- Penguatan kerangka jalan 
- Pembangunan jalan baru 

Seluruh Kecamatan  Dinas PUPR Kab APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
Swasta 

  b. Pengembangan system drainase Utama 
- Peningkatan kualitas 
- Pembangunan jaringan baru 

Seluruh Kecamatan  Dinas PUPR Kab APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
Swasta 

  c. Pengembangan Jaringan Air Bersih Utama. 
- Pengembangan jaringan air bersih 
- Pembangunan hydran umum  

Seluruh Kecamatan  Dinas PUPR Kab 
 Swasta  

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
CSR, Grant 
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  d. Pengembangan Jaringan Persampahan Utama  
- Pembangunan TPS 

Seluruh Kecamatan  Dinas PUPR Kab 
 Dinas LH  

 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
CSR, Grant 

  e. Pengembangan Jaringan Sanitasi Utama 
- Pengembangan IPAL pada kawasan permukiman padat 

dan tepi air 
 

Seluruh Kecamatan  Dinas PUPR, Dinas LH, 
Swasta 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
CSR, Grant 

      

12 Penyediaan sarana dan RTH  a. Pengembangan sarana skala kota di tiap pusat kecamatan 
untuk membentuk small town yang compact. 

6 kawasan pusat pertumbuhan 
(Kumai, Arut Selatan, Pangkalan 
Lada, Pangkalan Banteng, Arut 
Utara, Kotawaringin Lama) 

 Bappeda Kab 
 Dinas Perkim Kab 
 Diskominfo 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

  b. Pembangunan sarana skala permukiman (local) di tiap 
subsystem permukiman 

Seluruh Kecamatan  Bappeda Kab 
 Dinas Perkim Kab 
 Dishukominfo 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

  c. Optimalisasi ruang terbuka hijau yang ada seperti : Lapangan 
olah raga, pemakaman, pekarangan dan halaman fasilitas, 
sempadan sungai dan perairan, sempadan jalan, dsb 

Seluruh Kecamatan  Bappeda Kab 
 Dinas Perkim Kab 
 Dinas LH  

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

  d. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman dan Pengelolaan Areal Pemakaman 

Seluruh Kecamatan  Dinas Perkim APBD Kab 

      

13. Pembiayaan Perbaikan 
Rumah Swadaya  

a. Pengembangan dana Bergulir perbaikan rumah swadaya Seluruh Kecamatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 

 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

  b. Penyaluran CSR untuk perbaikan rumah swadaya khususnya 
buat MBR 

Seluruh Kecamatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 

 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 

Sumber: Analisis Penyusun Tahun 2017 
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TABEL 7.3 
INDIKASI PROGRAM 

PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KHUSUS 

NO STRATEGI INDIKASI PROGRAM LOKASI PENANGGUNG JAWAB 
SUMBER 

PEMBIAYAAN 

1. Pengembangan Perumahan Rumah Layak Huni dan PSU Perumahan Seluruh Kecamatan  Disperkim Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Swasta 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
InvestasiSwasta 

2 Pengembangan kawasan 
permukiman industri 

a. Pembangunan dormitory (rusun sewa pekerja) 
kawasan industri 

Kumai  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan 

Usaha Mikro  
 Swasta 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
InvestasiSwasta 

  b. Pengembangan perumahan landed untuk pekerja 
industri 

Kumai   Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan 

Usaha Mikro  
 Swasta 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
InvestasiSwasta 

  c. Pembangunan social housing untuk pendukung 
kawasan industri 

Kumai   Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Swasta 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
CSR 

  d. Penyediaan transportasi umum menuju kawasan 
industry yang terjangkau 

Kumai   Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Dinaskominfo Kab 
 Swasta 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
InvestasiSwasta 

3 Penanganan Permukiman 
Tepi Air 

a. Pembatasan perkembangan permukiman tepi air 
(zero growth)  

Seluruh Kecamatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Swasta 
 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
CSR 

  b. Perbaikan system sanitasi permukiman tepi air Seluruh Kecamatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Dinas Lingkungan Hidup  Kab 
 Swasta 
 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
CSR 

  c. Perbaikan system persampahan permukiman tepi 
air 

Seluruh Kecamatan  Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Dinas Lingkungan Hidup  Kab 
 Swasta 
 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
CSR 
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4 Peningkatan Kualitas 
Kampung bersejarah 

d. Peningkatan kualitas (upgrading) Infrastruktur 
Dasar Permukiman yang bersifat basic need (7 H + 
1) 

Kotawaringin Lama, Arut 
Selatan 

 Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Swasta 
 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
CSR 

  e. Peningkatan kualitas lingkungan melalui 
penghijauan, street furniture, dsb 

Kotawaringin Lama, Arut 
Selatan 

 Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Swasta 
 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
CSR 

  f. Revitalisasi kawasan kampung bersejarah (sekitar 
istana) 

Kotawaringin Lama, Arut 
Selatan 

 Bappeda Kab 
 Dinas PUPR Kab 
 Swasta 
 

APBN 
APBD Prov 
APBD Kab 
CSR 

5 Peningkatan Mutu (sarana dan 
Prasarana) pendidikan 

a. Program pendidikan anak usia dini (PAUD) Seluruh Kecamatan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Swasta 

APBD Kab 
CSR 

  b. Pogram pendidikan  Non formal Seluruh Kecamatan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Swasta 

APBD Kab 
CSR 

  c. Program Pendidikan Sekolah Dasar Seluruh Kecamatan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Swasta 

APBD Kab 
CSR 

  d. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Seluruh Kecamatan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Swasta 

APBD Kab 
CSR 

  e. Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas Seluruh Kecamatan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi APBD Prov 
CSR 

  f. Program perguruan Tinggi  Arut Selatan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 kemendikbud 

APBN PUSAT 
APBD Kab 
CSR 

6 Peningkatan Mutu dan Akses 
Pelayanan kesehatan 

a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Rumah Sakit 

Seluruh Kecamatan  Kementerian Kesehatan 
 Dinas Kesehatan 
 Swasta 

APBN PUSAT 
APBD Kab 
CSR 

      

Sumber: Analisis Penyusun Tahun 2017 



 

 

 

 

 


