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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG 
A.1 PERWUJUDAN PUSAT-PUSAT KEGIATAN         

 1. Sistem Perkotaan         

 a. Pengembangan Orde Perkotaan. 

 Pengembangan Ibukota kabupaten sebagai 

perkotaan PKNp Kota Martapura 
o peningkatan penyelenggaraan penataan ruang 

o peningkatan dan pengembangan konsolidasi 

tanah perkotaan pada daerah pertumbuhan 

cepat dan cendrung tidak terkendali; 

o peningkatan sarana dan prasarana angkutan 

sungai, darat, laut dan udara sesuai dengan 
kapasitas dan jangkauan pelayanan; 

o peningkatan distribusi, kapasitas dan kualitas 

layanan air bersih dan air minum; 

o peningkatan pelayanan sarana kesehatan, 

pendidikan, sarana dan prasarana angkutan 
umum. 

o peningkatan fasilitas dan utilitas skala nasional 

1. peningkatan dan pengembangan sarana, 

prasarana dan layanan mutu pendidikan 

pondok pasantren terpadu, modern dan 
terkemuka 

2. peningkatan dan pengembangan 

pembangunan sarana dan prasarana 

pelabuhan dermaga sungai di Martapura 

untuk layanan angkutan sungai dan 
pariwisata pada Sungai  Martapura 

3. peningkatan dan pengembangan Pasar 

Batuah Martapura sebagai pasar induk , 

Pertokoan Bumi Slamet Martapura sebagai 
pusat perdagangan batu permata dan 

cendramata. 

4. peningkatan dan pengembangan sarana 

dan prasarana serta kapasitas dan kualitas 

pelayanan air bersih melalui kerjasama 
pengembangan SPAM Regional Kawasan 

Metropolitan Banjar Bakula. 

5. peningkatan dan pengembangan sarana 

dan prasarana serta kapasitas dan kualitas 

pelayanan persampahan melalui kerjasama 
pengembangan TPA Regional Kawasan 

Metropolitan Banjar Bakula 

6. peningkatan dan pengembangan sarana 

dan prasarana serta kapasitas dan kualitas 

pelayanan air limbah melalui kerjasama 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 
o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 
infrastruktur air minum, drainase, dan sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 
jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 
prasarana dan sarana perumahan dan kawasan 

permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana pendidikan 

o program pembangunan dan pengembangan 
prasarana dan sarana kesehatan 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

cagar budaya 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 
regilius 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

bersejarah 

o program peningkatan promosi dan kerjasama 

investasi 
o program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan 

prasarana perhubungan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 

jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 
 

 

 

PKNp : Kota Martapura 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

o APBN 

o APBD 
Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 
Pekerjaan Umum 

 Kementerian 
Perumahan 

Rakyat. 

 Kementerian 
Perhubungan. 

 Kementerian 
Pendidikan 

 Kementerian 

Agama 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi 
Kalsel. 

 Dinas 
Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika Prov. 

Kalsel 

 Dinas Bina Marga 
Dan Sumber Daya 

Air . 

 Dinas Perumahan 

Dan Permukiman. 

 Dinas 
Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

 Dinas Pendidikan 

 Dinas 
Kebudayaan, 

Pariwisata, 

Pemuda Dan Olah 

Raga 

 Dinas Kesehatan 

 Dinas 
Pertambangan 

Dan Energi 

 Dinas 

Perindustrian Dan 
Perdagangan. 

 Dinas Koperasi 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

pengembangan IPAL Regional. 

7. peningkatan kapasitas distribusi 
sumberdaya energi listrik untuk kebutuhan 

industri dan masyarakat 

8. peningkatan pelayanan rumah sakit dengan 

jangkauan regional menuju pelayanan 

spealisis untuk kelas B maupun 
peningkatan dari kelas C menjadi kelas B 

yaitu Rumah Sakit  Ratu Zaleha Martapura 

untuk melayani Kabupaten Banjar, 

Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tanah 

Laut 
o Peningkatan akses ke arah pusat 

 

 Pengembangan PLKp Kertak Hanyar-Gambut, Aluh 
Aluh, Sungai Tabuk, dan Simpang Empat. 

o peningkatan penyelenggaraan penataan ruang; 

o peningkatan dan pengembangan konsolidasi 

tanah perkotaan pada daerah pertumbuhan 

cepat dan cendrung tidak terkendali; 
o peningkatan sarana dan prasarana angkutan 

sungai, darat, laut dan udara sesuai dengan 

kapasitas dan jangkauan pelayanan; 

o peningkatan distribusi, kapasitas dan kualitas 

layanan air bersih dan air minum; 
o peningkatan pelayanan sarana kesehatan, 

pendidikan, sarana dan prasarana angkutan 

umum. 

o peningkatan dan pengembangan jalan 

penghubung antar kecamatan dan desa pada 

daerah produksi; 
o peningkatan pengendalian dan pengamanan 

lahan-lahan pertanian produktif, sentra 

produksi pertanian (agropolitan/minapolitan) 

dan lahan beririgasi teknis; 

o Peningkatan fasilitas dan utilitas skala regional 
dan nasional 

1. percepatan pembangunan dan 

operasionalisasi Terminal Penumpang Tipe  

A pada lokasi persimpangan Jalan A. Yani 

KM 17, Kecamatan Gambut Kabupaten 
Banjar. 

2. peningkatan dan pengembangan sarana 

dan prasarana pelabuhan perikanan dan 

industri pengolahan hasil perikanan Aluh-

Aluh. 
o Peningkatan akses ke arah pusat 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 
strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan sanitasi. 
o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 
o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan irigasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 
o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan kawasan 

permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana pendidikan 
o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana kesehatan 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

cagar budaya 
o program peningkatan bangunan dan kawasan 

regilius 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

bersejarah 

o program peningkatan promosi dan kerjasama 

investasi 
o program intensifikasi dan ekstensifikasi 

pertanian. 

o program peningkatan penerapan teknologi 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
PKLp : Kertak Hanyar-

Gambut, Sungai Tabuk, 

Simpang Empat, Aluh 

Aluh. 

dan UMKM. 

 Dinas Perikanan 
Dan Kelautan 

 BLHD 

 Bappeda 

 RSUD Ratu 
Zalecha 

 PLN 

 Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

pertanian/perkebunan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan 

prasarana perhubungan 
o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 

jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 

 

 b. Pengembangan Perkotaan Utama sebagai Perkotaan 
PPK dan PPL. 

 peningkatan dan pengembangan pariwisata dan 
ekowisata di Karang Intan dan Aranio 

 peningkatan dan pengembangan industri 
pengolahan di Martapura, Matraman, Astambul  

 peningkatan dan pengembangan permukiman 
perdesaan tersebar 

 peningkatan dan pengembangan terminal 
perdesaan 

 peningkatan dan pengembangan terminal 
agribisnis 

 peningkatan dan pengembangan jalan 

 peningkatan dan pengembangan konsolidasi tanah 
perkotaan pada daerah pertumbuhan cepat dan 

cendrung tidak terkendali; 

 peningkatan sarana dan prasarana permukiman, 
kesehatan, pendidikan, perdagangan, perhubungan 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 
strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 
infrastruktur air minum, drainase, dan sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 
telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 
jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 
jaringan irigasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan kawasan 

permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 
prasarana dan sarana pendidikan 

o program pembangunan dan pengembangan 
prasarana dan sarana kesehatan 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 
cagar budaya 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 
regilius 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

bersejarah 

o program peningkatan promosi dan kerjasama 
investasi 

o program intensifikasi dan ekstensifikasi 
pertanian. 

o program peningkatan penerapan teknologi 

pertanian 

o program peningkatan sektor pariwisata. 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 

jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 
 

PPK : Martapura Timur, 
Martapura Barat, 

Astambul, Karang Intan, 

Mataraman, Beruntung 

Baru, Aranio, Sungai 

Pianng, Paramasan, 

Sambung Makmur, Tata 
Makmur, Telaga 

Bauntung,  

 

PPL : Desa Melintang, 

Desa Lok Baintan, dan 
Desa Tiwingan. 

o APBN 
o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 
o Swasta 

 Kementerian 
Pekerjaan Umum 

 Kementerian 
Perumahan 

Rakyat. 

 Kementerian 

Perhubungan. 

 Kementerian 
Perindustrian 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi 

Kalsel. 

 Dinas 
Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika Prov. 

Kalsel 

 Dinas Bina Marga 

Dan Sumber Daya 
Air . 

 Dinas Perumahan 
Dan Permukiman. 

 Dinas 
Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika. 

 Dinas 
Perindustrian, 

Perdagangan dan 

UKM. 

 Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

 c. Hirarki Perkotaan. 

 Pengembangan Perkotaan Kertak Hanyar-Gambut 
sebagai Pendukung Sistem Perkotaan Banjarmasin 
Metropolitan. (Hinterland), Perkotaan Sungai 

Tabuk-Simpang Empat-Aluh Aluh sebagai basis 

kegiatan perkotaan-perdesaan untuk membendung 

arus urbanisasi ke pusat-pusat utama 

metropolitan banjar bakula 

 Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang 
Perkotaan Skala Regional. (Peningkatan Peran 

PKLp) 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 
jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 
jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan irigasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 
prasarana dan sarana perumahan dan kawasan 

permukiman 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 

jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 
 

PKLp : Kertak Hanyar-

Gambut, Sungai Tabuk, 

Simpang Empat, Aluh 
Aluh 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 
o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 
Pekerjaan Umum 

 Kementerian 
Perumahan 

Rakyat. 

 Kementerian 
Perhubungan. 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi 

Kalsel. 

 Dinas 

Perhubungan, 
Komunikasi Dan 

Informatika Prov. 

Kalsel 

 Dinas Bina Marga 
Dan Sumber Daya 

Air . 

 Dinas Perumahan 
Dan Permukiman. 

 Dinas 
Perhubungan, 
Komunikasi Dan 

Informatika. 

    

 d. Sistem dan Fungsi Perwilayahan. 

Mendorong pembentukan Pusat Pelayanan melalui 

peningkatan akses ke arah pusat pelayanan. 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 

jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 

 

Ibukota Kecamatan ke 

Ibukota Kabupaten 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 
Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Dinas Bina Marga 
Dan Sumber Daya 

Air . 

 Dinas Perumahan 
Dan Permukiman. 

 Dinas 
Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika. 

 Swasta 

    

 e. Fasilitas Dan Utilitas  

 Pengembangan Pusat Perkotaan Martapura, dan 
Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) melalui 
pembangunan dan pengembangan fasilitas dan 

utilitas skala regional dan kawasan.  

 Pengembangan pusat-pusat kecamatan melalui 
pengembangan infrastruktur di ibukota 

kecamatan. 

 peningkatan sarana dan prasarana permukiman, 
kesehatan, pendidikan, perdagangan, perhubungan 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 
infrastruktur air minum, drainase, dan sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 
jaringan sumber daya air 

PKNp : Kota Martapura 

 
PKLp : Kertak Hanyar-

Gambut, Sungai Tabuk, 

Simpang Empat, Aluh 

Aluh. 

 

Ibukota Kecamatan. 

o APBN 

o APBD 
Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Dinas Bina Marga 
Dan Sumber Daya 

Air . 

 Dinas Perumahan 
Dan Permukiman. 

 Dinas 
Perhubungan, 

Komunikasi Dan 
Informatika. 

 Dinas 
Kebudayaan, 

Pariwisata, 

Pemuda dan 

Olahraga. 

 Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

o program pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan kawasan 

permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana pendidikan 

o program pembangunan dan pengembangan 
prasarana dan sarana kesehatan 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

cagar budaya 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 
regilius 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 
bersejarah 

o program peningkatan promosi dan kerjasama 

investasi 

 

 f. Infrastruktur Wilayah 
Mewujudkan jaringan jalan nasional, provinsi dan 

lokal melalui pengembangan jalan lingkar dan bebas 

hambatan. 

 pembangunan jalan lingkar (timur dan barat) 

 pengembangan jalan bebas hambatan 

 pengembangan jalan tol 

 pengembangan jalan strategis provinsi dan 
kabupaten. 

o program pembangunan dan pengembangan 
prasarana dan sarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 
jaringan jalan 

o Program rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Perhubungan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 
jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum 

 

Kabupaten Banjar o APBN 
o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 
o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 
Pekerjaan Umum. 

 Kementerian 
Perhubungan 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi, 

 Dinas 

Perhubungan,  
Komunikasi Dan 

Informatika  

Provinsi. 

 Dinas Bina Marga 
Dan Sumber Daya 

Air . 

 Dinas Perumahan 
Dan Permukiman. 

 Dinas 
Perhubungan, 

Komunikasi Dan 
Informatika. 

 Swasta 

    

 g. Permukiman Perkotaan. 
Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan 

melalui 

 peningkatan penyelenggaraan penataan ruang 

 peningkatan dan pengembangan konsolidasi tanah 
perkotaan pada daerah pertumbuhan cepat dan 

cendrung tidak terkendali; 

 perencanaan kawasan pengembangan baru 
perkotaan untuk lahan perumahan (permukiman 

tertata).penataan kawasan permukiman kumuh 

dan padat. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 
strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 
infrastruktur air minum, drainase, dan sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan kawasan 

Kawasan Perkotaan 
(Martapura, Kertak 

Hanyar-Gambut, Sungai 

Tabuk) 

 

Ibukota Kecamatan dan 
Ibukota Kabupaten 

o APBN 
o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 
o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 
Pekerjaan Umum 

 Kementerian 

Perumahan 
Rakyat 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi. 

 Dinas Perumahan 
Dan Permukiman. 

 Bappeda. 

 Badan 
Pertanahan. 

 Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 
sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 
jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program peningkatan dan pengembangan 
sumber energi 

o program peningkatan promosi dan kerjasama 
investasi 

 

 2. Sistem Perdesaan         

 a. Kawasan Perdesaan.  

Pengembangan kawasan perdesaaan berbasis hasil 

pertanian pangan dan perkebunan (karet).  
 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air dan irigasi 

o program peningkatan kesejahteraan petani 

o program peningkatan ketahanan pangan 
pertanian/perkebunan 

o program peningkatan pemasaran hasil produksi 

pertanian/perkebunan 

o program peningkatan penerapan teknologi 
pertanian/perkebunan 

o program peningkatan produksi 
pertanian/perkebunan 

o program pemberdayaan penyuluh 

pertanian/perkebunan lapangan 

o program pencegahan dan penanggulangan 
penyakit ternak 

o program peningkatan produksi hasil peternakan 

o program peningkatan pemasaran hasil produksi 

peternakan 

o program peningkatan penerapan teknologi 
petemakan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 

jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum  
 

Pertanian : 

Kecamatan Beruntung 

Baru, Aluh Aluh, Tatah 

Makmur, Kertak Hanyar, 
Gambut, Sungai Tabuk, 

Martapuran Barat, 

Martapura Timur, dan 

Mataraman. 

 
Perkebunan : 

Kecamatan Simpang 

Empat, Karang Intan, 

Astambul, Matraman, 

Sambung Makmur. 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 
Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Dinas Pertanian, 
Perkebunan Dan 

Peternakan. 

 Dinas 
Perindustrian, 

Perdagangan dan 

UKM. 

 Dinas Bina Marga 

Dan Sumber Daya 
Air. 

 Swasta 

    

 b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Pengembangan pusat produksi tanaman pangan sentra 

padi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan dan 

lahan cadangan dengan pola intensifikasi dan pola 
ekstensifikasi 

 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program intensifikasi dan ekstensifikasi 
pertanian tanaman pangan 

o program pembangunan dan pengembangan 
jaringan sumber daya air dan irigasi 

o program peningkatan kesejahteraan petani 

o program peningkatan ketahanan pangan 
pertanian 

o program peningkatan pemasaran hasil produksi 

pertanian 

o program peningkatan penerapan teknologi 

pertanian 

o program peningkatan produksi pertanian 

o program pemberdayaan penyuluh pertanian 

 

Kecamatan Beruntung 

Baru, Aluh Aluh, Tatah 

Makmur, Kertak Hanyar, 

Gambut, Sungai Tabuk, 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 
o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Dinas Pertanian, 
Perkebunan Dan 

Peternakan. 

 Dinas 
Perindustrian, 

Perdagangan dan 

UKM. 

 Dinas Bina Marga 
Dan Sumber Daya 

Air. 

 Swasta 
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 c. Permukiman Perdesaan 

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan 
melalui penataan kawasan permukiman swadaya dan 

kumuh/ padat. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 
prasarana dan sarana perumahan dan kawasan 

permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 
jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 

jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum  
 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 
o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 
Pekerjaan Umum 

 Kementerian 
Perumahan 

Rakyat 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi. 

 Dinas Perumahan 
Dan Permukiman. 

 Bappeda. 

 Badan 
Pertanahan. 

 BPMPD. 

 Swasta 

    

 3. Pengembangan Kawasan Khusus         

 a. Kawasan Minapolitan 

Mendorong pengembangan kawasan minapolitasn 

melalui peningkatan infrastruktur, lahan dan 
penguatan ekonomi desa-desa di sekitar Kawasan 

Perikanan Budidaya Cindi Alus 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pengembangan budidaya perikanan 

o program pengembangan sistem penyuluhan 
perikanan 

o program optimalisasi pengelolaan dan 

pemasaran produksi perikanan 

o program pengembangan kawasan budidaya laut, 

air payau dan air tawar 

Minapolitan : Kecamatan 

Martapura, dan 

Martapura Barat 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 
Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 
Perikanan Dan 

Kelautan 

 Dinas Perikanan 
Dan Kelautan. 

 Dinas 
Perindustrian, 

Perdagangan dan 

UKM. 

 Dinas Bina Marga 

Dan Sumber Daya 
Air . 

 Swasta 

    

 b. Kawasan Agropolitan dan Sentra Produksi Karet 

Mendorong pengembangan kawasan agropolitan dan 

sentra produksi karet melalui penyediaan lahan untuk 

komoditas tanaman buah-buahan dan komoditas 

karet. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pembangunan dan pengembangan 
jaringan sumber daya air dan irigasi 

o program peningkatan kesejahteraan petani 

o program peningkatan ketahanan pangan 
pertanian/perkebunan 

o program peningkatan pemasaran hasil produksi 
pertanian/perkebunan 

o program peningkatan penerapan teknologi 

pertanian/perkebunan 

o program peningkatan produksi 
pertanian/perkebunan 

o program pemberdayaan penyuluh 
pertanian/perkebunan lapangan 

Agropolitan : Kecamatan 

Sungai Tabuk  

 

Perkebunan : Kecamatan 

Simpang Empat, Karang 

Intan, Astambul, 
Matraman. 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 
o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 

Pertanian 

 Dinas Pertanian, 

Perkebunan Dan 
Peternakan. 

 Dinas 
Perindustrian, 

Perdagangan dan 

UKM. 

 Dinas Bina Marga 
Dan Sumber Daya 

Air . 

 Swasta 
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A.2 PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA UTAMA         

 1. Sistem Jaringan Transportasi Darat         

 a. Pembangunan dan pengembangan jalan dalam rangka 

membuka wilayah terisolir melalui: 

 pengembangan jalan penghubung dan jalan 

tembus/ sirip utara antar wilayah. 

 pengembangan jaringan jalan strategis kabupaten 
untuk kegiatan pengembangan wilayah. 

 pengembangan jaringan jalan lokal primer (L2 dan 
L3) dan lokal sekunder, serta pengembangan rute 

angkutan. 

 peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas-
ruas jalan khusus angkutan komoditi yang 

mendukung kelancaran arus distribusi dari sentra-

sentra produksi pertanian dalam arti luas, sentra 

produksi energi dan mineral yang dikelola oleh 
pihak swasta/investor menuju pelabuhan khusus, 

meliputi ruas-ruas jalan khusus angkutan 

komoditi dan bukan jalan umum  yang titik 

ruasnya ditentukan sesuai dengan peraturan. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan 
prasarana perhubungan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 

jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 
 

Kecamatan Paramasan, 

Sungai Pinang, dan 

Aranio 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 
o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 

Bappenas. 

 Kementeian 
Pekerjaan Umum. 

 Kementerian 

Perhubungan. 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi. 
 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

Provinsi. 

 Dinas Bina Marga 
Dan Sumber Daya 

Air. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 
Informatika 

 Dinas 

Pertambangan 

Dan Energi. 

 Bappeda 

 Swasta 

    

 b. Mengantisipasi permintaan transportasi akan datang 
dan mengatasi permasalahan transportasi. 

 Penyediaan sistem jaringan dan prasarana 
transportasi.  

 peningkatan dan pengembangan sistem angkutan 
umum masal melalui peningkatan kapasitas 

jumlah penumpang dengan menggunakan bis 

sedang/besar dan meningkatkan pelayanan 

terhadap keamanan dan kenyamanan di dalam 
kendaraan pada semua rute yang ada. 

 pembangunan kanal untuk mendukung 
pengangkutan batubara melalui sungai dan 

mengurangi beban lalu lintas angkutan jalan raya 

 pengembangan dan peningkatan kapasitas jalan 
arteri primer, baik untuk jalan tol dan jalan bebas 

hambatan (RTRWN). 

 peningkatan beberapa fungsi jalan kabupaten 
menjadi kolektor primer. 

 pengembangan terminal tipe A di gambut. 

 pengembangan terminal tipe C pada sistem 
jaringan jalan. 

 pengembangan terminal perdesaan di ibukota 
kecamatan. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pembangunan dan pengembangan 
sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 
jaringan jalan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan 

prasarana perhubungan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 

jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 

 

Kecamatan Martapura, 
Sungai Tabuk, Tatah 

Makmur, Kertak Hanyar, 

Gambut. 

 

o APBN 
o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 
o BUMD 

o Swasta 

 Kementeian 
Pekerjaan Umum. 

 Kementerian 

Perhubungan. 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi. 
 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

Provinsi. 

 Dinas Bina Marga 
Dan Sumber Daya 

Air. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 
Informatika 

 Dinas 

Pertambangan 

Dan Energi. 

 Bappeda 

 Swasta 

    

 c. Pengembangan sistem dan jaringan transportasi yang 

mendukung ekonomi regional dan lokal. 

 pemantapan, peningkatan, pemeliharaan jaringan 

sungai primer beserta fasilitas keselamatan 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pembangunan dan pengembangan 
sarana dan prasarana perhubungan dan 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 
o APBD 

 Kementeian 

Pekerjaan Umum. 

 Kementerian 
Perhubungan. 

    



No. DESKRIPSI 

PROGRAM UTAMA 

LOKASI 
SUMBER 

DANA 
PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

(PJM) 

 

2
0
1
3
-2

0
1
7
 

2
0
1
8
-2

0
2
2
 

2
0
2
3
-2

0
2
7
 

2
0
2
8
-2

0
3
2
 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

pelayaran antar wilayah, antar pusat permukiman, 

antar kawasan sentra produksi, antar pusat 

pemasaran. 

 peningkatan dan pemeliharaan fasilitas 

keselamatan pelayaran pada alur pelayaran berupa 
terutama pada sungai-sungai yang dapat dilayari. 

 pengembangan dan peningkatan fasilitas 
pelabuhan penyeberangan. 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 
o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan 

prasarana perhubungan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 
o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 

jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 

 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 
o Swasta 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi. 

 Dinas 
Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

Provinsi. 

 Dinas Bina Marga 
Dan Sumber Daya 

Air. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 
 Dinas 

Pertambangan 

Dan Energi. 

 Bappeda 

 Swasta 
 

 2. Sistem Jaringan Perkeretaapian         

 a. penyusunan persyaratan teknis, berupa: 

 penyusunan masterplan 

 penyusunan pra studi kelayakan 

 penyusunan studi kelayakan 

 penyusunan trace rel kereta api 

 penyusunan analisis dampak mengenai dampak 
lingkungan (AMDAL) 

 penyusunan detail engineering design (DED) 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan jaringan rel 
 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 
o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 

Perhubungan. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 
Provinsi. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 
 Bappeda 

 Swasta 

 

    

 b. pembangunan sarana dan prasarana perkereta apian o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pembangunan jaringan prasarana dan 

sarana kereta api 
o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalur kereta 

api 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 
Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 

Perhubungan. 

 Dinas 

Perhubungan, 
Komunikasi Dan 

Informatika 

Provinsi. 

 Dinas 

Perhubungan, 
Komunikasi Dan 

Informatika 

 Bappeda 

 Badan 

Pertanahan 

 Swasta 
 

    

 3. Sistem Jaringan Energi         

 a. penambahan dan perbaikan jaringan 

b. peningkatan Infrastruktur pendukung 

c. pengembangan sumber listrik  (Mikro Hidro, dll) 
 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pengembangan kelistrikan wilayah 

o program pembinaan bidang ketenagalistrikan 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 
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Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 
o Swasta 

 4. Sistem Jaringan Telekomunikasi         

 a. pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di 

seluruh ibukota kecamatan dan desa 

 pengembangan teknologi telematika pada wilayah 
terisolir. 

 pengembangan teknologi telematika promosi 
potensi daerah 

b. pembangunan keanekaragaman model telekomunikasi 
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

 penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) 
secara bersama. 

 peningkatan sistem internet , 3G dan GPS 

 Penerapan teknologi telematika berbasis teknologi 
modern. 

 Pembangunan teknologi telematika pada wilayah-
wilayah pusat pertumbuhan. 

o program pengembangan dan pengelolaan 

jaringan tetap; 

o program pengembangan dan pengelolaan 

jaringan bergerak 

o program pengembangan komunikasi, informasi 
dan media massa 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 
o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air         

 a. penghutanan kembali kawasan-kawasan konservasi 

pada hulu sungai-sungai besar dan berada dalam 

kondisi kritis melalui penanaman pohon kembali/ 

reboisasi. 

b. pemeliharan kehandalan alur sungai yang dapat 
dilayari 

c. pengembangan irigasi Riam Kanan dengan air yang 

bersumber dari bendungan riam kanan yang mengairi 

sawah 

d. pemeliharaan jaringan irigasi strategis serta 

pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi 

kewenangan propinsi, baik irigasi non pasang surut 

maupun irigasi pasang surut. 

e. pengembangan sistem pengendali banjir melalui 

pengembangan dan pemeliharaan waduk, bendung, 

check dam, dan pengelolaan DAS Riam Kanan, Riam 

Kiwa, dan DAS Martapura: 

f. pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, 
danau serta sumber air lainnya, antara lain 

embung/bendungan, waduk, dan bangunan 

penampung air lainnya untuk penyediaan air baku 

alternatif. 

g. pemanfaatan secara optimal air sungai dan air irigasi 
sebagai sumber air baku sesuai standarisasi untuk air 

bersih dan atau air minum. 

h. pemanfaatan secara optimal air sungai dan air irigasi 

sebagai sumber air baku sesuai standarisasi untuk 
sumber energi 

 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pengembangan dan pengelolaan 

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan 

lainnya  

o program penyediaan dan pengolahan air baku 
o program pengembangan kinerja pengelolaan air 

minum 

o program pengendalian banjir dan daya rusak air 

o program pengembangan, pengelolaan dan 

konversi sungai, waduk dan sumber daya air 
lainnya 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 
o BUMD 

o Swasta 

     

 6. Sistem Infrastruktur Dan Prasarana Wilayah         

 o Prasarana Air Bersih          

  Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih Skala 

kabupaten. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 
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 pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum 

(SPAM) Regional (Banjar Bakula) 

 pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) bersih 
 penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat berupa penyediaan sarana air bersih 

meliputi sumur bor, sumur gali dan hidran umum. 

o program penyediaan dan pengolahan air baku 

o program pengembangan kinerja pengelolaan air 

minum 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 
o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 o Prasarana Penyehatan Lingkungan 

peningkatan cakupan pelayanan dan peningkatan 

sarana prasarana sanitasi melalui peningkatan 
pelayanan sanitasi. 

        

 a. Air Limbah 

 peningkatan prasarana dan sarana air limbah. 

 peningkatan kualitas pengelolaan dan 

pelayanan air limbah melalui pembangunan di 

IPAL Regional (Banjar Bakula). 

 peningkatan kualitas pengelolaan dan 
pelayanan air limbah melalui pembangunan di 

IPAL Komunal 

 peningkatan operasional dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana air limbah. 

 kegiatan sosialisasi pengelolaan air limbah. 
 peningkatan SDM pegawai pengelola air limbah. 

b. Persampahan 

 peningkatan prasarana sarana persampahan. 

1. pewadahan (bin kapasitas 50 l). 

2. pengangkutan (gerobak, container dan truk 

pengangkut) 
3. pembangunan Stasiun Pengalihan Antara 

(SPA); 

4. pembangunan TPS (landasan/ transfer 

depo) 

5. pembangunan TPST 3R. 
 penyediaan komposter Aerob. 

 peningkatan kualitas pengelolaan persampahan 

di TPA Regional (Banjar Bakula). 
1. Metode Sanitary Landfill 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di TPA 

sesuai standar 
 peningkatan operasional dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana persampahan. 

 kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah 

mandiri. 

 peningkatan sdm pegawai pengelola 

persampahan. 
c. Drainase 

 peningkatan prasarana dan sarana drainase. 

 peningkatan kualitas pengelolaan dan 

penanganan drainase. 

 Pembangunan sistem jaringan drainase 
terpadu. 

 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pengembangan kinerja pengelolaan 

persampahan 

o program pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup 
o program pengembangan dan pengelolaan 

jaringan  

o program pembangunan saluran drainase/ 

gorong-gorong 

o program pengendalian banjir 
o program mengembangkan sistem setempat yang 

diarahkan pada sistem publik  

o program pengembangan kinerja pengelolaan 

penanganan air limbah dari kegiatan industri, 

rumah sakit, hotel, restoran dan rumah tangga 

o program pengembangan kinerja pengelolaan air 
minum dan air limbah 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 
o BUMD 

o Swasta 

     

 o Jaringan Jalan Pejalan Kaki Dan Jalur Sepeda         

  pengembangan jalur jalan pejalan kaki di tiap 
subpusat pelayanan kota; 

 pengembangan jalur jalan pejalan kaki diarahkan 
untuk mengakomodasi kebutuhan orang dengan 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan prasarana dan fasilitas 

Kawasan Perkotaan di 

Kabupaten Banjar 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

kebutuhan khusus; 

 pengembangan jalur jalan pejalan kaki di sisi air 
berupa jalan inspeksi di seluruh jaringan irigasi; 

 rencana penyediaan jalur jalan pejalan kaki akan 
diatur lebih lanjut dalam rencana rinci sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

 penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan 

sarana jaringan jalur sepeda meliputi koridor-
koridor jalan; 

 penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan 
sarana jaringan jalur sepeda dengan membuat 

marka jalan di jalur sepeda. 

 

perhubungan 

o program rehabilitasi dan pemeliharaan 

prasarana dan fasilitas llaj 
o program peningkatan pelayanan angkutan 

o program pembangunan  sarana dan prasarana 

perhubungan 

o program peningkatan dan pengamanan lalu 

lintas 
 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 
o Swasta 

 o Sistem Proteksi Kebakaran         

  pengembangan sistem proteksi kebakaran 
dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi 

kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan 

bangunan. 

 sistem proteksi kebakaran meliputi layanan 
pecegahan kebakaran, pemberdayaan peran 

masyarakat, pemadam kebakaran, dan 
penyelamatan jiwa dan harta benda. 

 sistem proteksi kebakaran akan diatur lebih lanjut 
dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 
o program peningkatan kesiagaan dan 

pencegahan bahaya kebakaran 

o program pengendalian kebakaran hutan 

o program perlindungan dan konservasi sumber 

daya hutan 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 
o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 o Sistem Jaringan Prasarana Lainnya         

  pengembangan kawasan olah raga terpusat berupa 
Sport Center; 

 pengembangan pasar induk; 

 pengembangan rumah potong hewan (RPH) dan 

rumah potong unggas (RPU);  

 pengembangan infrastruktur dan prasarana 
lainnya sesuai kebutuhan pengembangan wilayah. 

 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pengembangan wilayah strategis dan 

cepat tumbuh 
o program pengembangan kebijakan dan 

manajemen olahraga 

o program peningkatan sarana dan prasarana 

olahraga 

o program pencegahan dan penanggulangan 
penyakit ternak 

o program peningkatan produksi hasil peternakan 

o program peningkatan pemasaran hasil produksi 

peternakan 

o program peningkatan penerapan teknologi 

petemakan 
o program perlindungan konsumen dan 

pengamanan perdagangan 

o program peningkatan kerjasama perdagangan 

internasional 

o program peningkatan dan pengembangan 
ekspor 

o program peningkatan efisiensi perdagangan 

dalam negri 

o program pembinaan pedagang kaki lima dan 

asongan 

 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 
o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 o Jalur Evakuasi Bencana/Mitigasi Bencana         

 pengembangan jalur utama dari lokasi bencana ke 
ruang terbuka dan fasilitas umum yang dapat 

o program pembangunan jalan dan jembatan 
o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 

Kabupaten Banjar o APBN 
o APBD 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada 

pada setiap kecamatan 

 

jembatan 

o program inspeksi kondisi jalan dan jembatan 

o program tanggap darurat jalan dan jembatan 
o program peningkatan sarana dan prasarana 

kebinamargaan  

o program pengembangan dan pengelolaan 

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan 

lainnya  
o program pengembangan, pengelolaan dan 

konversi sungai, danau dan sumber daya air 

lainnya 

o program pengendalian banjir 

o program pengembangan wilayah strategis dan 

cepat tumbuh 
o program pembangunan infrastruktur 

perdesaaan 

o program perbaikan perumahan akibat bencana 

alam/sosial 

o program peningkatan kesiagaan dan 
pencegahan bahaya kebakaran 

o program  perencanaan pembangunan daerah 

rawan bencana 

o program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 

 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 
o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

          

B. PERWUJUDAN POLA RUANG 
B.1 PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG         

 1. Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung         

 o memelihara habitat dan keaslian ekosistem. 

o pengembalian fungsi lindung dengan reboisasi. 
o penanganan kawasan lindung secara teknis 

o pengembangan hutan dan tanaman tegakan tinggi. 

o program perencanaan tata ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang  
o program pengembangan data/ informasi 

kawasan lindung 

o program rehabilitasi hutan dan lahan 

o perlindungan dan konservasi sumber daya 

hutan 

o program konservasi lahan kritis 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 
Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 2. Pengelolaan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan 
Terhadap Kawasan Bawahannya 

        

 o memelihara habitat dan keaslian ekosistem. 

o pengembalian fungsi lindung dengan reboisasi. 

o penanganan kawasan secara teknis 

o pengembangan hutan dan tanaman tegakan tinggi. 

o program perencanaan tata ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang  

o program pengembangan data/ informasi 

kawasan lindung 

o program rehabilitasi hutan dan lahan 
o perlindungan dan konservasi sumber daya 

hutan 

o program konservasi lahan kritis 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 
o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 3. Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat         

 o memelihara habitat dan keaslian ekosistem. 

o perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi 

untuk kepentingan pariwisata untuk sungai-sungai di 
dalam kawasan hutan lindung dan mengupayakan 

sungai sebagai latar balakang kawasan fungsional. 

o pengelolaan DAS Riam Kanan, DAS Riam Kiwa, dan 

DAS Martapura untuk air baku. 

o perlindungan setempat disekitar waduk, dibatasi 

o program pengembangan dan pengelolaan 

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan 

lainnya  
o program penyediaan dan pengolahan air baku 

o program pengembangan, pengelolaan dan 

konversi sungai, danau dan sumber daya air 

lainnya 

o program pengembangan kinerja pengelolaan air 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 
o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

untuk perikanan budidaya dan pariwisata serta 

menghindari bangunan radius pengamanan kawasan 

dan mengutamakan vegetasi yang memberikan 
perlindungan waduk.  

o pemanfaatan waduk untuk irigasi dan penyediaan air 

baku, danp pengendali banjar. 

minum dan air limbah 

o program pengendalian banjir. 

o program konservasi lahan kritis 

 4. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan 

Cagar Budaya 

        

 o memelihara habitat dan keaslian ekosistem. 

o memelihara nilai dan fungsinya sebagai peninggalan 
sejarah, objek penelitian dan pariwisata,  dll. 

o pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan. 

o program perlindungan dan konservasi sumber 

daya alam 
o program konservasi lahan kritis 

o program pengelolaan kekayaan budaya 

o program pengembangan kawasan cagar budaya 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 
Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 5. Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam.         

  o program pengendalian rawan bencana 
kegagalan teknologi 

o program  perencanaan pembangunan daerah 

rawan bencana 

o program pencegahan dini dan penanggulangan 

korban bencana alam 
o program peningkatan mitigasi bencana alam 

laut dan prakiraan iklim laut 

o program pengendalian kebakaran hutan 

o program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem 

pesisir dan laut 

Kabupaten Banjar o APBN 
o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 
o BUMD 

o Swasta 

     

B.2 PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA         

 6. Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi         

 o reboisasi tanaman untuk menahan tanah 
o pengembangan aneka produk olahan 

o mengembangkan hutan rakyat 

o program pemanfaatan potensi sumber daya 
hutan 

o program pemanfaatan kawasan baton industri 

o program pembinaan dan penertiban industri 

hasil hutan 

o program perencanaan dan pengembangan baton 

o program pembinaan dan penertiban industri 
hasil hutan 

o program rehabilitasi hutan dan lahan 

o program pengembangan ekowisata dan jasa 

lingkungan di kawasan-kawasan hutan 

o program Pengendalian kebakaran hutan 
o program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 

o program pemanfaatan potensi sumber daya 

hutan sebagai agroforestri 

Kabupaten Banjar o APBN 
o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 
o Swasta 

     

 7. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian         

 o pengembangan kawasan sentra produksi  pertanian 

dan pengolahan hasil produksi berorientasi 

peningkatan nilai ekonomi dan ekspor. 

o pengembangan  kawasan perkebunan  
o pengembangan  agropolitan 

o pengembangan pertanian lahan basah  

o pengembangan kawasan perlindungan pertanian 

pangan berkelanjutan 

o pengembangan dan rehabilitasi kawasan yang 

ditetapkan sebagai kawasan pertanian 

o pengembangan kawasan yang ditetapkan 

sebagai sentra pengembangan peternakan 
o program peningkatan kesejahteraan petani 

o program peningkatan ketahanan pangan 

pertanian/perkebunan 

o program peningkatan pemasaran hasil produksi 

pertanian/perkebunan 
o program peningkatan penerapan teknologi 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 
Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 
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pertanian/perkebunan 

o program peningkatan produksi 

pertanian/perkebunan 
o program pemberdayaan penyuluh 

pertanian/perkebunan lapangan 

o program pencegahan dan penanggulangan 

penyakit ternak 

o program peningkatan produksi hasil peternakan 
o program peningkatan pemasaran hasil produksi 

peternakan 

o program peningkatan penerapan teknologi 

petemakan 

o program pengembangan dan pengelolaan 

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan 
lainnya 

 8. Pengembangan kawasan Peruntukan Perikanan         

 o pengembangan  kawasan budidaya perikanan dalam 

bentuk kawasan minapolitan. 

o Pengembangan kawasan perikanan pesisir 

 

o program pemberdayaan ekonomi masyarakat 

pesisir 

o program pemberdayaan masyarakat dalam 

pengawasan dan pengendalian sumberdaya 

kelautan 
o program peningkatan kesadaran dan penegakan 

hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 

o program peningkatan mitigasi bencana alam 

laut dan prakiraan iklim laut 

o program peningkatan kegiatan budaya kelautan 

dan wawasan maritim kepada masyarakat 
o program pengembangan budidaya perikanan 

o program pengembangan perikanan tangkap 

o program pengembangan sistem penyuluhan 

perikanan 

o program optimalisasi pengelolaan dan 
pemasaran produksi perikanan 

o program pengembangan kawasan budidaya laut, 

air payau dan air tawar; 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 
o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 9. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan         

  o program pembangunan sistem pendaftaran 

tanah 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 
o program penyelesaian konflik-konflik 

pertanahan 

o program pengembangan sistem informasi 

pertanahan 

o program perencanaan tata ruang 
o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembinaan dan pengawasan bidang 

pertambangan 

o program pengawasan dan penertiban kegiatan 

rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 
o program pembinaan dan pengawasan bidang 

pertambangan 

o program pengawasan dan penertiban kegiatan 

rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 

o program pembinaan dan pengembangan bidang 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 
Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     



No. DESKRIPSI 

PROGRAM UTAMA 

LOKASI 
SUMBER 

DANA 
PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

(PJM) 

 

2
0
1
3
-2

0
1
7
 

2
0
1
8
-2

0
2
2
 

2
0
2
3
-2

0
2
7
 

2
0
2
8
-2

0
3
2
 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

ketenagalistrikan 

o program pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup 
o program perlindungan dan konservasi sumber 

daya alam 

o program  rehabilitasi dan pemulihan cadangan 

sumber daya alam 

o program peningkatan kualitas dan akses 
informasi sumber daya alam dan lingkungan 

hidup 

o program peningkatan pengendalian polusi 

 10. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Dan 

Pergudangan 

        

 o pengembangan kawasan industri dan pergudangan 

sebagai suatu sistem kawasan perkotaan. 

o pengembangan industri pengolahan berbasis hasil 
perkebunan; 

o pengembangan industri pengolahan berbasis hasil 

pertanian; 

o pengembangan industri pengolahan berbasis 

perikanan; 
o pengembangan industri pengolahan berbasis potensi 

wilayah. 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 
o program peningkatan kapasitas iptek sistem 

produksi 

o program pengembangan industri kecil dan 

menengah 

o program peningkatan kemampuan teknologi 
industri 

o program penataan struktur industri 

o program pengembangan sentra-sentra industri 

potensial 

o program penyiapan potensi sumberdaya, sarana 

dan prasarana daerah 
o program peningkatan iklim investasi dan 

realisasi investasi 

o program pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup 

o program peningkatan promosi dan kerjasama 
investasi 

o program peningkatan iklim investasi dan 

realisasi investasi 

o program penyiapan potensi sumberdaya, sarana 

dan prasarana daerah 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 
o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 11. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata         

 o pengembangan DTW prioritas sesuai RIIPDA 

o pengembangan potensi obyek 
o sinkronisasi kalender wisata provinsi dan nasional 

o peningkatan Promosi wisata 

o pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni 

budaya 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 
o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pengembangan destinasi pariwisata 

o program rehabilitasi daya tarik wisata  

o program penyiapan potensi sumberdaya, sarana 

dan prasarana daerah 
o program pengembangan pemasaran pariwisata 

o program pengembangan destinasi pariwisata 

o program pengembangan kemitraan. 

o program pengembangan nilai budaya 

o program pengelolaan kekayaan budaya 

o program pengelolaan keragaman budaya 
o program pengembangan kerjasama pengelolaan 

kekayaan budaya 

o program peningkatan promosi dan kerjasama 

investasi 

o program peningkatan iklim investasi dan 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 
Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 
o Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

realisasi investasi 

o program penyiapan potensi sumberdaya, sarana 

dan prasarana daerah 

 12. Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman         

  o program pengembangan perumahan 
o program lingkungan sehat perumahan 

o program pemberdayaan komunitas perumahan 

o program perbaikan perumahan akibat bencana 

alam/sosial 

o program peningkatan kesiagaan dan 
pencegahan bahaya kebakaran 

o program pengelolaan areal pemakaman 

o program pengembangan wilayah transmigrasi 

o program transmigrasi lokal 

o program transmigrasi regional 

o program pengembangan kinerja pengelolaan air 
minum dan air limbah 

o program pengembangan wilayah strategis dan 

cepat tumbuh 

o program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 

Kabupaten Banjar o APBN 
o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 
o BUMD 

o Swasta 

     

 13. Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya         

 o kawasan peruntukan pesisir o program pemberdayaan ekonomi masyarakat 

pesisir 
o program peningkatan mitigasi bencana alam 

laut dan prakiraan iklim laut 

o program peningkatan kegiatan budaya kelautan 

dan wawasan maritim kepada masyarakat 

o program pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup 
o program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 
Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 o kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan 

 rencana pengembangan kawasan kepolisian  

 rencana pengembangan kawasan militer 

o program peningkatan keamanan dan 

kenyamanan lingkungan 

o program pemeliharaan kantrantibmas dan 

pencegahan tindak kriminal 

o program pengembangan wawasan kebangsaan 
o program kemitraan pengembanganwawasan 

kebangsaan 

o program pemberdayaan masyarakat untuk 

menjaga ketertiban dan keamanan 

o program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (pekat) 
o program pendidikan politik masyarakat 

o program pencegahan dini dan penanggulangan 

korban bencana alam 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 
o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN 
C.1 KAWASAN STRATEGIS PROVINSI         

 1. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Kepentingan 

Pertumbuhan Ekonomi 

        

 a. Kawasan Metropolitan Banjar Bakula sebagai kawasan 

yang diproyeksikan dapat memacu pertumbuhan 
ekonomi daerah 

 peningkatan penyelenggaraan penataan ruang 

 pengembangan kawasan perkantoran, 

perdagangan, dan jasa wajib menyediakan fasilitas 
yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang 

o penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 
strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

Kawasan Metropolitan 

Banjar Bakula 
(Kecamatan Kertak 

Hanyar, Gambut, Sungai 

Tabuk, Aluh- Aluh, 

Beruntung Baru, 

Martapura, Martapura 

o APBN 

o APBD 
Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

 Kementerian 
Pekerjaan Umum 

 Kementerian 
Perumahan 

Rakyat. 

 Kementerian 
Perhubungan. 
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timbul dari aktivitas yang berlangsung di kawasan 

tersebut. 

 pembangunan fasilitas perdagangan dan/atau jasa 
dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan sarana 

tempat usaha yang ditata secara adil bagi semua 
golongan usaha termasuk pengembangan golongan 

usaha kecil. 

 pembentukan jaringan penghubung antar 
kawasan, bangunan dan/atau kompleks 

bangunan. 

 meningkatkan integrasi pembangunan  kawasan. 

 penyediaan ruang untuk golongan usaha skala 
kecil termasuk sektor informal dan ruang terbuka 

publik. 

 pengembangan pemanfaatan ruang di kawasan 
campuran perumahan dan bangunan umum dapat 
berbentuk pita atau super blok dengan proporsi, 

ruang untuk kawasan permukiman berkisar 35-
65% dari total besaran ruang yang dibangun sesuai 

dengan kategori pola sifat lingkungan setempat 

(daya dukung resapan, kebutuhan ruang hijau). 

 pengembangan kawasan industri dan pergudangan 
dilengkapi sarana pengolahan limbah. 

 pengembangan simpul-simpul transportasi di 
kawasan ekonomi strategis dilakukan sebagai 

bagian integral dari pengembangan terminal 

regional tipe A. 

infrastruktur air minum, drainase, dan sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 
telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 
o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan kawasan 

permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 
prasarana dan sarana pendidikan 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana kesehatan 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 
o program peningkatan bangunan dan kawasan 

cagar budaya 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

regilius 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

bersejarah 
o program peningkatan promosi dan kerjasama 

investasi 

o program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan 

prasarana perhubungan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 
o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 

jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 

 

Timur, Martapura Barat, 

Astambul, Mataraman 

dan Karang Intan) 

o Swasta  Dinas Pekerjaan 
Umum Prov. 

Kalsel. 

 Dinas 
Perhubungan, 

Komunikasi Dan 
Informatika Prov. 

Kalsel 

 Dinas Bina Marga 
Dan Sumber Daya 

Air . 

 Dinas Perumahan 
Dan Permukiman. 

 Dinas 
Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

 Dinas 

Pertambangan 
Dan Energi 

 Dinas 
Perindustrian Dan 

Perdagangan. 

 BLHD 

 Bappeda 

 PLN 

 Swasta 

 

 b. Kawasan Rawa Batang Banyu sebagai daerah yang 

diproyeksikan dalam rangka memacu pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

 penataan pengelolaan kawasan; 

 peningkatan/pemantapan fungsi kawasan. 
 

o penataan pengelolaan kawasan; 

o peningkatan/pemantapan fungsi kawasan. 

 

Kecamatan Simpang 

Empat, Cintapuri 

Darussalam 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 
o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 2. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya 
Dukung Lingkungan 

        

 a. Pengembangan Ekowisata di Kawasan Lindung 

Pegunungan Meratus dan Tahura Sultan Adam 

o penataan pengelolaan kawasan; 

o peningkatan/pemantapan fungsi kawasan. 

 

Kecamatan Paramasan, 

Tatah Makmur, Sungai 

Pinang, dan Aranio 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 
o BUMD 

o Swasta 

     

 b. Kawasan Pesisir Aluh Aluh o penataan pengelolaan kawasan; 

o peningkatan/pemantapan fungsi kawasan. 

 

Kecamatan Aluh-Aluh o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 
o Swasta 

 3. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sudut Kepentingan 

Pertahanan Dan Keamanan Negara 

        

 a. kawasan tertentu di sepanjang sungai, pesisir pantai, 

laut dan pulau-pulau kecil sebagai daerah pertahanan 

laut, daerah pendaratan, daerah basis militer, daerah 

latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang 
amunisi, daerah uji coba persenjataan dan daerah 

industri pertahanan. 

 

o penataan pengelolaan kawasan; 

o peningkatan/pemantapan fungsi kawasan. 

o peningkatan/pemantapan fungsi kawasan 

pertahanan. 

sepanjang sungai, 

pesisir pantai, laut dan 

pulau-pulau kecil di 

Kabupaten Banjar 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 
Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 b. kawasan tertentu di Pegunungan Meratus sebagai 

daerah pertahanan darat dan daerah pertahanan 

udara, daerah basis militer, daerah latihan militer, 
daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan 

daerah uji coba persenjataan. 

 

o penataan pengelolaan kawasan; 

o peningkatan/pemantapan fungsi kawasan. 

o peningkatan/pemantapan fungsi kawasan 
pertahanan. 

kawasan tertentu di 

Pegunungan Meratus di 

Kabupaten Banjar 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 
o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

          

C.2 KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN         

 1. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan 
Ekonomi 

        

 a. Kawasan Perkotaan PKNp 

Kawasan Perkotaan PKNp sebagai kawasan perkotaan 

yang dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Nasional 

(PKN) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 

 peningkatan penyelenggaraan penataan ruang 

 peningkatan dan pengembangan konsolidasi tanah 
perkotaan pada daerah pertumbuhan cepat dan 

cendrung tidak terkendali; 

 peningkatan sarana dan prasarana angkutan darat 

sesuai dengan kapasitas dan jangkauan 
pelayanan; 

 peningkatan distribusi, kapasitas dan kualitas 
layanan air bersih dan air minum; 

 peningkatan pelayanan sarana kesehatan, 
pendidikan, sarana dan prasarana angkutan 

umum. 

 peningkatan fasilitas dan utilitas skala regional 

 peningkatan aksesibilitas 
 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 
o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 
telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 
o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan kawasan 

permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 
prasarana dan sarana pendidikan 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana kesehatan 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 
o program peningkatan bangunan dan kawasan 

cagar budaya 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

Perkotaan Martapura 

(Kecamatan Martapura, 

Martapura Barat, 

Martapura Timur, dan 

Karang Intan) 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 
o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

regilius 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

bersejarah 
o program peningkatan promosi dan kerjasama 

investasi 

 

 b. Kawasan Perkotaan PKLp 

Kawasan Perkotaan PKLp sebagai kawasan perkotaan 

yang dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Lokal 
(PKL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

kabupaten atau beberapa kecamatan 

 peningkatan penyelenggaraan penataan ruang 

 peningkatan dan pengembangan konsolidasi tanah 
perkotaan pada daerah pertumbuhan cepat dan 

cendrung tidak terkendali; 

 peningkatan sarana dan prasarana angkutan darat 
sesuai dengan kapasitas dan jangkauan 

pelayanan; 

 peningkatan distribusi, kapasitas dan kualitas 
layanan air bersih dan air minum; 

 peningkatan pelayanan sarana kesehatan, 
pendidikan, sarana dan prasarana angkutan 

umum. 

 peningkatan fasilitas dan utilitas skala kabupaten 

 peningkatan aksesibilitas 
 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 
strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan sanitasi. 
o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 
o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan kawasan 
permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana pendidikan 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana kesehatan 
o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

cagar budaya 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

regilius 
o program peningkatan bangunan dan kawasan 

bersejarah 

o program peningkatan promosi dan kerjasama 

investasi 

 

Kecamatan Kertak 

Hanyar, Kecamatan 

Gambut, Sungai Tabuk, 
Kecamatan Aluh Aluh, 

Kecamatan Simpang 

Empat 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 
o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 c. Kawasan Perkantoran 

 peningkatan penyelenggaraan penataan ruang 

 peningkatan dan pengembangan konsolidasi 
tanah perkotaan pada daerah pertumbuhan 

cepat dan cendrung tidak terkendali; 

 peningkatan sarana dan prasarana angkutan 

darat sesuai dengan kapasitas dan jangkauan 
pelayanan; 

 peningkatan distribusi, kapasitas dan kualitas 
layanan air bersih dan air minum; 

 peningkatan pelayanan sarana kesehatan, 
pendidikan, sarana dan prasarana angkutan 

umum. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 
o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana perhubungan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 
jaringan sumber daya air 

o program peningkatan promosi dan kerjasama 

Perkotaan Martapura 
(Kecamatan Martapura, 

dan Karang Intan) 

o APBN 
o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 
o Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

 peningkatan fasilitas dan utilitas skala 
kabupaten 

 peningkatan aksesibilitas 
 

investasi 

o program pengembangan budidaya perikanan 

o program pengembangan sistem penyuluhan 
perikanan 

o program optimalisasi pengelolaan dan 

pemasaran produksi perikanan 

o program pengembangan kawasan budidaya laut, 

air payau dan air tawar 
 

 d. Kawasan Minapolitan Cindai Alus 

 peningkatan penyelenggaraan penataan ruang 

 peningkatan dan pengembangan konsolidasi 

tanah perkotaan pada daerah pertumbuhan 
cepat dan cendrung tidak terkendali; 

 peningkatan sarana dan prasarana angkutan 
darat sesuai dengan kapasitas dan jangkauan 

pelayanan; 

 peningkatan distribusi, kapasitas dan kualitas 
layanan air bersih dan air minum; 

 peningkatan pelayanan sarana kesehatan, 
pendidikan, sarana dan prasarana angkutan 

umum. 

 peningkatan fasilitas dan utilitas skala 
kabupaten 

 peningkatan aksesibilitas 
 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 
o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana perhubungan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 
o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program peningkatan promosi dan kerjasama 

investasi 

o program pengembangan budidaya perikanan 

o program pengembangan sistem penyuluhan 
perikanan 

o program optimalisasi pengelolaan dan 

pemasaran produksi perikanan 

o program pengembangan kawasan budidaya laut, 

air payau dan air tawar 
 

Kecamatan Martapura, 

Martapura Barat, dan 

Karang Intan 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 
o BUMD 

o Swasta 

     

 e. Kawasan Pesisir Aluh-Aluh 

Kawasan pesisir sebagai salah satu kawasan yang 

memiliki potensi ekonomi dan lingkungan hidup. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 
o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana perhubungan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 
o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program peningkatan promosi dan kerjasama 

investasi 

o program pengembangan budidaya perikanan 

o program pengembangan sistem penyuluhan 
perikanan 

o program optimalisasi pengelolaan dan 

pemasaran produksi perikanan 

o program pengembangan kawasan budidaya laut, 

air payau dan air tawar 
o program pemberdayaan ekonomi masyarakat 

pesisir 

Kecamatan Aluh-Aluh o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 
o BUMD 

o Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

o program pemberdayaan masyarakat dalam 

pengawasan dan pengendalian sumberdaya 

kelautan 
o program peningkatan kesadaran dan penegakan 

hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 

o program peningkatan mitigasi bencana alam 

laut dan prakiraan iklim laut 

o program peningkatan kegiatan budaya kelautan 
dan wawasan maritim kepada masyarakat 

o program pengembangan perikanan tangkap 

o program pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup 

o program pengembangan ekowisata dan jasa 

lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut 
dan hutan 

o program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem 

pesisir dan laut 

o program rehabilitasi hutan dan lahan 

 

 f. Kawasan Pengembangan Ekonomi Lokal Perkebunan 
Karet Rakyat 

Kawasan PELD Karet merupakan suatu kawasan yang 

memiliki potensi pengembangan ekonomi berbasis 

tanaman karet. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 
o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana perhubungan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 
jaringan sumber daya air 

o program peningkatan promosi dan kerjasama 

investasi 

o program peningkatan kesejahteraan petani 

o program peningkatan ketahanan perkebunan 

o program peningkatan pemasaran hasil produksi 
perkebunan 

o program peningkatan penerapan teknologi 

perkebunan 

o program peningkatan produksi perkebunan 

o program pemberdayaan penyuluh perkebunan 
lapangan 

o program pemanfaatan potensi sumber daya 

hutan 

o program rehabilitasi hutan dan lahan 

o program pemanfaatan kawasan baton industri 

o program perencanaan dan pengembangan baton 
 

Kecamatan Karang 
Intan, Kecamatan 

Mataraman, Kecamatan 

Astambul 

o APBN 
o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 
o Swasta 

     

 g. Kawasan Perlindungan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

Kawasan Perlindungan Pertanian Lahan Berkelanjutan 

merupakan kawasan yang dipertahankan sebagai 

lahan pertanian yang diharapkan dapat menjaga 
ketahanan pangan daerah. 

 peningkatan penyelenggaraan penataan ruang. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 
o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

Kecamatan Aluh Aluh, 

Kecamatan Tatah 

Makmur, Kecamatan 

Kertak Hanyar, 

Kecamatan Gambut, 
Kecamatan Sungai 

Tabuk, Kecamatan 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 
o BUMN 

o BUMD 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

 peningkatan dan pengembangan konsolidasi tanah  

 pembangunan, peningkatan dan pengembangan 
infrastruktur pendukung pertanian tanaman 

pangan. 

 pembangunan, peningkatan dan pengembangan 
infrastruktur irigasi. 

 penerapan strategi insentif dan disinsentif 
 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana perhubungan 

o program pembangunan dan pengembangan 
jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program peningkatan promosi dan kerjasama 

investasi 
o program intensifikasi dan ekstensifikasi 

pertanian tanaman pangan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan irigasi 

o program peningkatan kesejahteraan petani 

o program peningkatan ketahanan pangan 
pertanian 

o program peningkatan pemasaran hasil produksi 

pertanian 

o program peningkatan penerapan teknologi 

pertanian 
o program peningkatan produksi pertanian 

o program pemberdayaan penyuluh pertanian 

 

Martapura Barat. o Swasta 

 h. Kawasan Industri dan Pergudangan 

Kawasan industri dan pergudangan merupakan 

kawasan komersial yang diharapkan dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

 peningkatan dan pengembangan konsolidasi tanah 

perkotaan pada daerah pertumbuhan cepat dan 
cendrung tidak terkendali; 

 pengembangan kawasan industri, pergudangan, 
perdagangan, dan jasa wajib menyediakan fasilitas 

yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang 

timbul dari aktivitas yang berlangsung di kawasan 

tersebut 

 pembangunan dan pengembangan frontage road di 

dalam dan di luar kawasan dalam rangka 

antisipasi dampak lalu lintas 

 pembangunan fasilitas perdagangan dan/atau jasa 

dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan sarana 
tempat usaha yang ditata secara adil bagi semua 

golongan usaha termasuk pengembangan golongan 

usaha kecil 

 pembentukan areal penghubung antar kawasan, 
antar bangunan dan/atau kompleks bangunan 

untuk meningkatkan integrasi pembangunan  

kawasan diiringi dengan penyediaan ruang untuk 
golongan usaha skala kecil termasuk sektor 

informal dan ruang terbuka publik 

 pemanfaatan ruang di kawasan campuran dapat 
berbentuk pita atau super blok dengan  proporsi, 

ruang untuk kawasan permukiman berkisar 35-

65% dari total besaran ruang yang dibangun sesuai 

dengan kategori pola sifat lingkungan setempat 
(daya dukung resapan, kebutuhan ruang hijau) 

 pengembangan kawasan industri, pergudangan 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 
o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 

o program pembangunan dan pengembangan 
sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan sanitasi. 
o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 
prasarana dan sarana perumahan dan kawasan 

permukiman 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program peningkatan promosi dan kerjasama 

investasi 
 

Kecamatan Kertak 

Hanyar, Kecamatan 

Gambut, 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 
Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 
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LOKASI 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

wajib dilengkapi sarana pengolahan limbah 

 pengembangan infrastruktur di kawasan ekonomi 
strategis dilakukan sebagai bagian integral dari 

pengembangan kawasan lainnya dan diarahkan 

untuk menjadi kawasan yang berwawasan 
lingkungan (pro green) 

 

 i. Kawasan Agropolitan         

 Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas 

satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah 

perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan 

pengelolaan sumber daya alam tertentu yang 
ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan 

hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan 

sistem agrobisnis. 

 penetapan kawasan berbasis spasial dan sektoral; 

  

 Kecamatan Sungai 

Tabuk dan sekitarnya. 

      

 j. Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 

(KKPHP) 

        

 Kesatuan pengelolaan Hutan Produksi adalah 

organisasi  pengelolaan hutan produksi yang 

wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan 

produksi, yang dikelola Pemerintah Daerah. 

 penetapan kawasan berbasis spasial dan sektoral; 

 pembukaan peluang investasi guna mendukung 
tercapainya tujuan pengelolaan hutan di 

wilayahnya; 

  

 Kecamatan Sungai 

Tabuk dan sekitarnya. 

      

          

 2. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya         

 a. Kawasan Tradisional 

 pengembangan kawasan tradisional sebagai pusat 
wisata heritage dan tradisional dengan 

meningkatkan dan mengembangkan sistem 
pencapaian pejalan kaki, moda transportasi dan 

meningkatkan nilai ekonomis bangunan serta 

dapat mengakomodir kepentingan pendidikan, 

penelitian, dan dokumentasi. 

 peningkatan kawasan RTH sebagai unsur utama 
ruang 

 membatasi perubahan fungsi kawasan 
permukiman sekaligus melestarikan 

lingkungannya 

 melestarikan dan menata fungsi bersejarah dan 
budaya untuk mendukung kegiatan perdagangan 

jasa dan pariwisata dengan pengaturan dan 

penataan lalu lintas beserta pedestrian yang lebih 

nyaman. 

 merelokasi kegiatan yang tidak sesuai dan tidak 
complementer dengan tujuan pelestarian. 

 Kawasan religius 

 pengembangan kawasan religius sebagai pusat 
wisata heritage dan religius dengan meningkatkan 

dan mengembangkan sistem pencapaian pejalan 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 
o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 
o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 
o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan kawasan 

permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana pendidikan 
o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana kesehatan 

Kota Martapura, Teluk 
Selong, dan Desa 

Kalampaian, dan 

kawasan wisata lainnya 

di wilayah Kabupaten 

Banjar. 

o APBN 
o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 
o Swasta 

 Kementerian 
Pekerjaan Umum 

 Kementerian 
Perhubungan. 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Prov. 

Kalsel. 

 Dinas 
Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika Prov. 

Kalsel 

 Dinas 
Kebudayaan dan 

Pariwisata Prov. 

Kalsel 

 Dinas Bina Marga 
Dan Sumber Daya 

Air . 

 Dinas Perumahan 
Dan Permukiman. 

 Dinas 
Perhubungan, 

Komunikasi Dan 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

kaki, moda transportasi dan meningkatkan nilai 

ekonomis bangunan serta dapat mengakomodir 

kepentingan pendidikan, penelitian, dan 
dokumentasi. 

 peningkatan kawasan RTH sebagai unsur utama 
ruang 

 membatasi perubahan fungsi kawasan 
permukiman sekaligus melestarikan 

lingkungannya 

 melestarikan dan menata fungsi bersejarah dan 
budaya untuk mendukung kegiatan perdagangan 

jasa dan pariwisata dengan pengaturan dan 

penataan lalu lintas beserta pedestrian yang lebih 

nyaman. 

 merelokasi kegiatan yang tidak sesuai dan tidak 
complementer dengan tujuan pelestarian. 

b. Kawasan Bersejarah 

 pengembangan kawasan bersejarah sebagai pusat 
wisata heritage dan bersejarah dengan 

meningkatkan dan mengembangkan sistem 

pencapaian pejalan kaki, moda transportasi dan 

meningkatkan nilai ekonomis bangunan serta 

dapat mengakomodir kepentingan pendidikan, 
penelitian, dan dokumentasi. 

 peningkatan kawasan RTH sebagai unsur utama 
ruang 

 membatasi perubahan fungsi kawasan 
permukiman sekaligus melestarikan 

lingkungannya 

 melestarikan dan menata fungsi bersejarah dan 
budaya untuk mendukung kegiatan perdagangan 

jasa dan pariwisata dengan pengaturan dan 

penataan lalu lintas beserta pedestrian yang lebih 

nyaman. 

 merelokasi kegiatan yang tidak sesuai dan tidak 
complementer dengan tujuan pelestarian. 

c. Kawasan Religius 

 pengembangan kawasan religius sebagai pusat 
wisata heritage dan religius dengan meningkatkan 

dan mengembangkan sistem pencapaian pejalan 

kaki, moda transportasi dan meningkatkan nilai 

ekonomis bangunan serta dapat mengakomodir 

kepentingan pendidikan, penelitian, dan 
dokumentasi. 

 peningkatan kawasan RTH sebagai unsur utama 
ruang 

 membatasi perubahan fungsi kawasan 
permukiman sekaligus melestarikan 

lingkungannya 

 melestarikan dan menata fungsi bersejarah dan 
budaya untuk mendukung kegiatan perdagangan 

jasa dan pariwisata dengan pengaturan dan 

penataan lalu lintas beserta pedestrian yang lebih 
nyaman. 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 
cagar budaya 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

regilius 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

bersejarah 
o program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 

o program peningkatan promosi dan kerjasama 

investasi 

 

Informatika 

 Dinas 
Kebudayaan, 

Pariwisata, 

Pemuda, dan 
Olahraga 

 Dinas 
Perindustrian Dan 

Perdagangan. 

 BLHD 

 Bappeda 

 PLN 

 Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

 merelokasi kegiatan yang tidak sesuai dan tidak 
complementer dengan tujuan pelestarian. 

 

          

 3. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pendayagunaan 

Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tinggi  

        

 a. PLTA Ir. P. M. Noor 
PLTA Ir. P.M. Noor sebagai suatu kawasan yang 

memiliki nilai-nilai penting dalam rangka 

pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. 

 penataan kembali melalui pembebasan sempadan 

 pengembangan sempadan sebagai RTH dan 
penyangga banjir 

 peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di 
sepanjang waduk melalui penegakan hukum 

 peningkatan peran serta masyarakat dalam 
pengelolaan melalui pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, penyediaan prasarana dan sarana 

serta peningkatan kesadaran masyarakat. 

b. Irigasi Teknis 
Irigasi teknis merupakan suatu kawasan yang memiliki 

nilai-nilai penting dalam rangka pemberdayaan 

sumber daya alam dan teknologi tinggi. 

 penataan kembali melalui pembebasan sempadan 

 pengembangan sempadan sebagai RTH dan 
penyangga banjir 

 peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di 
sepanjang kawasan irigasi 

 peningkatan peran serta masyarakat dalam 
pengelolaan melalui pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, penyediaan prasarana dan sarana 

serta peningkatan kesadaran masyarakat. 

 

o program pengendalian pencemaran dan 
perusakan lingkungan hidup 

o program perlindungan dan konservasi sumber 

daya alam 

o program pengembangan ekowisata dan jasa 

lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut 

dan hutan 
o program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 

o program rehabilitasi hutan dan lahan 

o perlindungan dan konservasi sumber daya 

hutan 

Kecamatan Aranio o APBN 
o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 
o Swasta 

     

 4. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya 

Dukung Lingkungan 

        

 Sub DAS atau Sub Daerah Aliran Sungai merupakan 

suatu kawasan yang memiliki nilai-nilai penting dalam 

rangka fungsi dan daya dukung lingkungan 

 penataan kembali melalui pembebasan sempadan 

 pengembangan sempadan sebagai RTH dan penyangga 
banjir 

 peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui 
penegakan hukum 

 peningkatan peran serta masyarakat dalam 
pengelolaan melalui pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, penyediaan prasarana dan sarana serta 

peningkatan kesadaran masyarakat 
 

o program pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup 

o program perlindungan dan konservasi sumber 

daya alam 

o program pengembangan ekowisata dan jasa 
lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut 

dan hutan 

o program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 

o program rehabilitasi hutan dan lahan 

o perlindungan dan konservasi sumber daya 
hutan 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 
o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

Sumber : Hasil Rencana RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 

 

 

 

 
 



RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 - 2032 

 

No. BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM KETERANGAN 

(1) (2) (3) (4) 

1. PENDIDIKAN o Program Pendidikan Anak Usia Dini 

o Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

o Program Pendidikan Menengah 
o Program Pendidikan Non Formal 

o Program Pendidikan Luar Biasa 

o Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

o Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan 

o Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

 

2. KESEHATAN o Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 
o Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

o Program Pengawasan Obat Dan Makanan 

o Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 

o Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 

o Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
o Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

o Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 

o Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

o Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

o Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas 

Pembantu Dan Jaringannya 
o Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 

o Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit 

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 

o Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

o Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 
o Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 

o Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan 

o Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 

 

3. PEKERJAAN UMUM o Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 

o Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 

o Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 
o Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 

o Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong 

o Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan 

o Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan 

o Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan 

o Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan  

 



No. BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM KETERANGAN 

(1) (2) (3) (4) 

o Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan 

Lainnya  

o Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku 

o Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air 
Lainnya 

o Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah 

o Program Pengendalian Banjir 

o Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh 

o Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan 

4. PERUMAHAN o Program Pengembangan Perumahan 

o Program Lingkungan Sehat Perumahan 
o Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 

o Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 

o Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 

o Program Pengelolaan Areal Pemakaman 

 

5. PENATAAN RUANG o Program Perencanaan Tata Ruang 

o Program Pemanfaatan Ruang 
o Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

 

6. PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN 

o Program Pengembangan Data/Informasi 

o Program Kerjasama Pembangunan 

o Program Pengembangan Wilayah Perbatasan  

o Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh  

o Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar 
o Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 

o Program  Perencanaan Pembangunan Daerah 

o Program  Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

o Program  Perencanaan Sosial Budaya 

o Program  Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 

o Program  Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 

 

7. STATISTIK o Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah  

8. PERHUBUNGAN o Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 
o Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Llaj 

o Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

o Program Pembangunan  Sarana Dan Prasarana Perhubungan 

o Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas 

o Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 

 

9. KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

o Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 
o Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi 

o Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi 

o Program Kerjasama Informsi Dan Media Massa 

 

10. LINGKUNGAN HIDUP o Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

o Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 

 



No. BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM KETERANGAN 

(1) (2) (3) (4) 

o Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 

o Program  Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 

o Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 

o Program Peningkatan Pengendalian Polusi 
o Program Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan Di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut 

Dan Hutan 

o Program Pengendalian Kebakaran Hutan 

o Program Pengelolaan Dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut 

o Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 

11. PERTANAHAN o Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 

o Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 
o Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 

o Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 

 

12. PERTANIAN o Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

o Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 

o Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 

o Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 
o Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 

o Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 

o Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 

o Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

o Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 

o Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan 

 

13. KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 

o Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 

o Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya 

Kelautan 

o Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya 

Laut 

o Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut 
o Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 

o Program Pengembangan Budidaya Perikanan 

o Program Pengembangan Perikanan Tangkap 

o Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 

o Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 
o Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar 

 

14. KEHUTANAN o Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 

o Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 

o Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan 

o Program Pemanfaatan Kawasan Baton Industri 

o Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan 

o Program Perencanaan Dan Pengembangan Baton 
 

 



No. BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM KETERANGAN 

(1) (2) (3) (4) 

15. ENERGI DAN 

SUMBERDAYA MINERAL 

o Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan 

o Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan 

o Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 

 

16. KEPENDUDUKAN DAN 

CATATAN SIPIL 

o Program Penataan Administrasi Kependudukan  

17. PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN 

o Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan 
o Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 

o Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 

o Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan 

o Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 

 

18. KELUARGA BERENCANA 

DAN KELUARGA 
SEJAHTERA 

o Program Keluarga Berencana 

o Program Kesehatan Reproduksi Remaja 
o Program Pelayanan Kontrasepsi 

o Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri 

o Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat 

o Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Krr 

o Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk Hiv/ Aids 

o Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh 
Kembang Anak 

o Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 

o Program Pengembangan Model Operasional Bkb-Posyandu-Padu 

 

19. SOSIAL o Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya 

o Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 
o Program Pembinaan Anak Terlantar 

o Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma 

o Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 

o Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan 

Penyakit Sosial Lainnya) 

o Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

 

20. TENAGA KERJA o Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 
o Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

o Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 

 

21. TRANSMIGRASI o Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 

o Program Transmigrasi Lokal 

o Program Transmigrasi Regional 

 

22. KEBUDAYAAN o Program Pengembangan Nilai Budaya 

o Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 
o Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

o Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 

 

 

 



No. BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM KETERANGAN 

(1) (2) (3) (4) 

23. PARIWISATA o Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

o Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

o Program Pengembangan Kemitraan 

 

24. PEMUDA DAN OLAH 

RAGA 

o Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda 

o Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 
o Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda 

o Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

o Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga 

o Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 

o Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 

 

25. PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

o Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 
o Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 

o Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa  

o Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 

o Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 

 

26. PERINDUSTRIAN o Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 

o Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 

o Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 
o Program Penataan Struktur Industri 

o Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 

 

27. PERDAGANGAN o Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 

o Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 

o Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 

o Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 
o Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan 

 

28. KOPERASI DAN USAHA 

KECIL MENENGAH 

o Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 

o Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 

o Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 

o Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

 

29. PENANAMAN MODAL 

DAERAH 

o Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 

o Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 

o Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah 

 

30. KEARSIPAN o Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 
o Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 

o Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan 

o Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 

 

31. KESATUAN BANGSA DAN 

POLITIK DALAM NEGERI 

o Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 

o Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 

o Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 
o Program Kemitraan Pengembanganwawasan Kebangsaan 

o Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 

o Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 
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o Program Pendidikan Politik Masyarakat 

o Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 

32. LAIN-LAIN o Program Puldatin Data Kumuh 

o Program Pemetaan Kawasan Kumuh 

o Program Tribina Masyarakat Di Kawasan Kumuh 
o Program Studi Penyiapan Infrastruktur Untuk Kawasan Kumuh 

o Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Bangunan Secara Swadaya 

o Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Bangunan Oleh Pengembang 

o Program Peningkatan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Oleh Pemerintah 

o Program Penyiapan Bangunan Sementara Dalam Proses Konsolidasi Lahan 

o Program Relokasi Sementara Untuk Konsolidasi Lahan 
o Program Sosialisasi Relokasi Kawasan Kumuh Kepada Masyarakat 

o Program Sosialisasi Relokasi Kawasan Kumuh Kepada Pengembang 

o Program Sosialisasi Relokasi Kawasan Kumuh Kepada Akademisi, Asosiasi Profesi Dan Praktisi 

o Program Pembangunan Rumah Susun Sewa 

o Program Pembangunan Rumah Susun Milik 
o Program Pembangunan Apartemen 

o Program Penyuluhan Hidup Sehat 

o Program Rencana Aksi Rutin Bersih-Bersih Rumah Skala Lingkungan   

o Program Relokasi Masyarakat Ke Permukiman Baru  

o Program Rehabilitasi Lahan Kumuh 

o Program Puldatin Data Banjir 
o Program Pemetaan Titik-Titik Banjir 

o Program Studi Penyiapan Infrastruktur Mitigasi Banjir 

o Program Tanggap Darurat Penanganan Banjir 

o Program Penyempurnaan Masterplan Drainase Mayor  

o Program Penyusunan Masterplan Jaringan Drainase Minor  
o Program Perencanaan Penataan Sistem Drainase Mayor 

o Program Perencanaan Pembangunan Fisik Jaringan Drainase Minor 

o Program Perencanaan Sistem Pengendali Banjir 

o Program Perencanaan Pengembangan Sistem Retensi Skala Kota 

o Program Pengembangan Rth Skala Kota Oleh Pemerintah 

o Program Penataan Jaringan Drainase Primer Dan Sekunder 
o Program Pengendalian Banjir  

o Program Penyusunan Raperda Tentang Pengendalian Limpasan Air Hujan Dan Pengendalian 

Banjir 

o Program Legalisasi Perda Tentang Pengendalian Limpasan Air Hujan Dan Pengendalian Banjir 

o Program Pengawasan Dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sempadan 
o Program Penyediaan Sistem Pengaduan Masyarakat  

o Program Penertiban Pelanggaran Terkait Daerah Hijau Pada Kaveling 

o Program Penertiban Pelanggaran Terkait Peresapan Pada Kaveling 

o Program Penertiban Pelanggaran Terhadap Jaringan Drainase Kota 
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o Program Pelatihan Sdm Di Bidang Pengelolaan Drainase  

o Program Penerimaan Baru Sdm Di Bidang Pengelolaan Drainase 

o Program Pengembangan Rth Skala Lingkungan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku 

o Program Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Drainase Lingkungan 
o Program Penyediaan Daerah Hijau Dalam Kaveling Sesuai Ketentuan Yang Berlaku 

o Program Pengembangan Sumur Resapan Dalam Kaveling Sesuai Kebutuhan 

o Program Pengembangan Sumur Biopori Dalam Kaveling Sesuai Kebutuhan 

o Program Pengembangan Sistem Penyaluran Dari Sumber Limpasan Ke Peresapan  

o Program Sosialisasi Perda Kepada Masyarakat 

o Program Sosialisasi Perda Kepada Pengembang 
o Program Sosialisasi Perda Kepada Akademisi, Asosiasi Profesi Dan Praktisi 

o Program Pembukaan Lahan Baru 
o Program Land Development 

o Program Pembangunan Sarana Pendidikan 

o Program Pembangunan Sarana Kesehatan 

o Program Pembangunan Sarana Komersial 
o Program Pembangunan Sarana Ruang Terbuka 

o Program Pembangunan Sarana Sosial Budaya 

o Program Pembangunan Prasarana Sanitasi Baru Skala Kawasan 

o Program Pembangunan Prasarana Drainase Dan Jalan Lingkungan Baru Skala Kawasan 

o Program Pembangunan Prasarana Persampahan Lingkungan Baru Skala Kawasan 
o Program Pembangunan Prasarana Air Bersih/Air Minum Baru Skala Kawasan 

o Program Pembangunan Rumah 

o Program Penataan Sistem Lingkungan 

o Program Puldatin Eksisting Lokasi Kawasan Baru Perkotaan 

o Program Pemetaan Kondisi Fisik Dasar Kawasan Baru Perkotaan 

o Program Penyusunan Masterplan Kawasan Baru Perkotan Martapura  
o Program Penyusunan Bussiness  Plan Kawasan Baru Perkotan Martapura 

o Program Sosialisasi Pengembangan Kawasan Baru Perkotaan Kepada Masyarakat 

o Program Sosialisasi Pengembangan Kawasan Baru Perkotaan Kepada Pengembang 

o Program Sosialisasi Pengembangan Kawasan Baru Perkotaan Kepada Akademisi, Asosiasi Profesi 

Dan Praktisi 
o Program Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Pada Kawasan Baru Perkotaan 

o Program Pengawasan Dan Penertiban Sistem Jaringan Pada Kawasan Baru Perkotaan 

o Program Pelatihan Sdm Di Bidang Perumahan Dan Permukiman  

o Program Penerimaan Baru Sdm Di Bidang Perumahan Dan Permukiman 

o Program Puldatin Eksisting Lokasi Kawasan Agropolitan 

o Program Pemetaan Kondisi Fisik Dasar Kawasan Agropolitan 
o Program Penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan  

o Program Penyusunan Bussiness  Plan Kawasan Agropolitan 

o Program Sosialisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kepada Masyarakat 

o Program Sosialisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kepada Pengembang 
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o Program Sosialisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kepada Akademisi, Asosiasi Profesi 

Dan Praktisi 

o Program Studi Sistem Kelembagaan Keuangan 

o Program Studi Sistem Kelembagaan Pemasaran 
o Program Studi Sistem Kelembagaan Petani 

o Program Studi Sistem Kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian 

o Program Pelatihan Kegiatan Agribisnis 

o Program Bantuan Modal Untuk Kegiatan Agibisnis   

o Program Pelatihan Sdm Di Bidang Pengembangan Agropolitan  

o Program Penerimaan Baru Sdm Di Bidang Pengembangan Agropolitan 
o Program Pembangunan Sarana Pendidikan 

o Program Pembangunan Sarana Kesehatan 

o Program Pembangunan Sarana Komersial 

o Program Pembangunan Sarana Ruang Terbuka 

o Program Pembangunan Sarana Sosial Budaya 
o Program Pembangunan Prasarana Pendukung Intensifikasi Lahan 

o Program Pembangunan Prasarana Pendukung Ekstensifikasi Lahan 

o Program Pembangunan Prasarana Pendukung Pengolahan Hasil Pertanian Menjadi Bahan 

Setengah Jadi 

o Program Pembangunan Prasarana Pendukung Pengolahan Hasil Pertanian Menjadi Bahan Jadi 

o Program Pembangunan Prasarana Pendukung Pengepakan 
o Program Pembangunan Prasarana Pergudangan 

o Program Pembangunan Prasarana Pendistribusian Hasil Olahan Pertanian  

o Program Pembangunan Prasarana Outlet Pemasaran Hasil Olahan Pertanian 

o Program Pembangunan Prasarana Wisata Alam Berbasis Agro 

o Program Pembangunan Prasarana Wisata Buatan Berbasis Agro 
o Program Pembangunan Sarana Informasi Wisata   

o Program Penyusunan Masterplan Jalan  

o Program Sinkronisasi Rencana Jaringan Jalan Dengan Arahan Spasial Dan Rpi2-Jm 

o Program Penyusunan Raperda Tentang Pemanfaatan Sempadan Jalan Lingkungan 

o Program Legalisasi Perda Tentang Pemanfaatan Sempadan Jalan Lingkungan 

o Program Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan 
o Program Pemeliharaan Jalan Lingkungan 

o Program Pembangunan Jalan Lingkungan 

o Program Penyediaan Penampungan Dan Pengolahan Air Bersih/Minum Sederhana Oleh 

Masyarakat 

o Program Pemanfaatan Sumur Dangkal Oleh Masyarakat Secara Terkendali Sesuai Ketentuan 
Yang Berlaku 

o Program Pamsimas Skala Lingkungan 

o Program Pengembangan Hidran Umum 

o Program Optimalisasi Air Baku Eksisting 

o Program Identifikasi Sumber Air Baku Baru 
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o Program Pengembangan Sumber Air Baku Baru 

o Program Peningkatan Kualitas Ipam Eksisting 

o Program Peningkatan Kapasitas Produksi Ipam Eksisting 

o Program Pembangunan Ipam Baru 
o Program Peningkatan Kualitas  Jaringan Eksisting  

o Program Pengembangan Jaringan Baru 

o Program Penurunan Tingkat Kebocoran  

o Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keliling Eksisting 

o Program Pengembangan Pelayanan Keliling Baru  

o Program Peningkatan Kualitas Reservoir Umum Eksisting 
o Program Pengembangan Reservoir Umum Baru 

o Program Penyusunan Masterplan Air Minum  

o Program Penyusunan Bussiness  Plan Pdam Intan Banjar 

o Program Perencanaan Pembangunan Bantuan Fisik Instalasi Pengolahan Air Bersih/Minum 

Sederhana 
o Program Perencanaan Pengembangan Sumber Air Baku  

o Program Perencanaan Pengembangan Ipam 

o Program Perencanaan Pembangunan Jaringan Distribusi 

o Program Penyusunan Raperda Tentang Pemanfaatan Dan Konservasi Sumber Daya Air 

o Program Legalisasi Perda Tentang Pemanfaatan Dan Konservasi Sumber Daya Air 

o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Masyarakat 
o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Pengembang 

o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Akademisi, Asosiasi Profesi Dan Praktisi 

o Program Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Sumur Dangkal 

o Program Penertiban Pelanggaran Terhadap Jaringan Pdam 

o Program Pelatihan Sdm Di Bidang Pengelolaan Penyediaan Air Bersih/Minum 
o Program Penerimaan Baru Sdm Di Bidang Pengelolaan Penyediaan Air Bersih/Minum 

o Program Pengembangan Sistem Domestik Air Kotor 

o Program Pengembangan Sitem Domestik Tinja 

o Program Pengembangan Usaha/Bisnis Penyedotan Tinja  

o Program Pengembangan Usaha Industri Pengolahan Limbah 

o Program Pemberian Bantuan  Csr Penyediaan Mck Umum  
o Program Pemberian Bantuan Csr Penyediaan Septictank Umum 

o Program Pengembangan Sewage Treatment Plant (Stp) Untuk Kimia 

o Program Pengembangan Sewage Treatment Plant (Stp) Untuk  Non Kimia 

o Program Pengembangan Iplt 

o Program Penyediaan Truk Tinja 
o Program Pengembangan Jaringan Perpipaan 

o Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah 

o Program Penyediaan Sistem Konversi Energi Dari Limbah 

o Program Penyusunan Masterplan Sanitasi Kota  

o Program Penyusunan Bussiness Plan Instalasi Pengolahan Limbah Terpusat 
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o Program Perencanaan Pembangunan Iplt 

o Program Perencanaan Pengembangan Kinerja Air Minum Dan Air Limbah 

o Program Penyusunan Raperda Tentang Pengelolaan Sanitasi 

o Program Legalisasi Perda Tentang Pengelolaan Sanitasi 
o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Masyarakat 

o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Pengembang 

o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Akademisi, Asosiasi Profesi Dan Praktisi 

o Program Penertiban Pelanggaran Pengelolaan Sanitasi Domestik 

o Program Penertiban Pelanggaran Pengelolaan Sanitasi Fungsi Khusus 

o Program Pelatihan Sdm Di Bidang Pengelolaan Sanitasi 
o Program Penerimaan Baru Sdm Di Bidang Pengelolaan Sanitasi 

o Program Penyediaan Tempat Sampah Domestik Oleh Masyarakat 

o Program Penyediaan Tempat Sampah Umum Oleh Pengelola Bangunan Umum 

o Program Pemberian Bantuan Csr Penyediaan Tempat Sampah 

o Program Pemberian Bantuan Csr Penyediaan Tps 
o Program Pengembangan Usaha/Bisnis Pengangkutan Sampah 

o Program Pengembangan Usaha Industri Pengolahan Sampah 

o Program Peningkatan Kualitas Tempat Sampah Eksisting 

o Program Penyediaan Tempat Sampah Umum Baru 

o Program Bantuan Tempat Sampah Domestik 

o Program Peningkatan Kualitas Tps Eksisting 
o Program Penyediaan Tps Baru  Skala Lingkungan  

o Program Penyediaan Tps Baru  Kawasan 

o Program Peningkatan Kualitas Gerobak Sampah Eksisting 

o Program Peningkatan Kualitas Truk Sampah Eksisting 

o Program Penyediaan Gerobak Sampah Baru 
o Penyediaan Truk Sampah Baru 

o Program Konversi Sistem Controll Landfill Menjadi Sistem Sanitary Landfill 

o Program Pengembangan Sistem Pengolahan Sampah Di Tpa 

o Program Penyusunan Masterplan Persampahan Kota  

o Program Perencanaan Pembangunan Tps Lingkungan 

o Program Perencanaan Pembangunan Tps Kawasan 
o Program Penyusunan Raperda Tentang Pengelolaan Persampahan 

o Program Legalisasi Perda Tentang Pengelolaan Persampahan 

o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Masyarakat 

o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Pengembang 

o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Akademisi, Asosiasi Profesi Dan Praktisi 
o Program Penertiban Pelanggaran Penyediaan Tempat Sampah 

o Program Penertiban Pelanggaran Pembuangan Sampah 

o Program Penertiban Pengelolaan Tps 

o Program Penertiban Pengelolaan Tpa 

o Program Pelatihan Sdm Di Bidang Pengelolaan Persampahan 
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o Program Penerimaan Baru Sdm Di Bidang Pengelolaan Persampahan 

o Program Pelatihan Sdm Di Bidang Pengelolaan Sanitasi 

o Program Penerimaan Baru Sdm Di Bidang Pengelolaan Sanitasi 

o Program Puldatin Eksisting Lokasi Kawasan Cagar Budaya 
o Program Pemetaan Kondisi Fisik Kawasan Cagar Budaya 

o Program Penyusunan Masterplan Kawasan Cagar Budaya 

o Program Penyusunan Bussiness  Plan Kawasan Cagar Budaya 

o Program Penyusunan Raperda Tentang Penetapan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya 

o Program Legalisasi Perda Tentang Penetapan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya 

o Program Sosialisasi Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya Kepada Masyarakat 
o Program Sosialisasi Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya Kepada Pengembang 

o Program Sosialisasi Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya Kepada Akademisi, Asosiasi Profesi 

Dan Praktisi 

o Program Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Pada Pada Kawasan Dan Bangunan Cagar 

Budaya 
o Program Pengawasan Dan Penertiban Sistem Jaringan Pada Kawasan Dan Bangunan Cagar 

Budaya 

o Program Pelatihan SDM Di Bidang Cagar Budaya 

o Program Penerimaan Baru Sdm Di Bidang Cagar Budaya 

o Program Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Kawasan Dan Revitalisasi Kawasan Cagar 

Budaya 
o Program Penataan Kawasan Dan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Oleh Swasta 

o Program Penataan Kawasan Dan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Oleh Pemerintah 

o Program Pembangunan Sarana Komersial 

o Program Pembangunan Sarana Ruang Terbuka 

o Program Pembangunan Sarana Sosial Budaya 
o Program Pembangunan Prasarana Sanitasi Baru Skala Kawasan 

o Program Pembangunan Prasarana Drainase Dan Jalan Lingkungan Baru Skala Kawasan 

o Program Pembangunan Prasarana Persampahan Lingkungan Baru Skala Kawasan 

o Program Pembangunan Prasarana Air Bersih/Air Minum Baru Skala Kawasan 

o Program Peningkatan Kualitas Bangunan Cagar Budaya Oleh Swasta 

o Program Peningkatan Kualitas Bangunan Cagar Budaya Oleh Pemerintah 
 

Sumber : RencanaHasil Rencana RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 
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