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Perencanaan Kota

di 

YUNANI kuno



Faktor-Faktor yang mempengaruhi 
perencanaan kota Yuuuuu :

• Topografi 

• Iklim, mempengaruhi kehidupan sehari-hari 
masyarakat, “sangat menguntungkan” untuk 
perkembangan masyarakat dan kota

• Karakter alam

Kota Kota YuuuuuYuuuuu dibangun “lahan pertanian” dan dibangun “lahan pertanian” dan 
berkembang secara alami dengan kondisi fisiknyaberkembang secara alami dengan kondisi fisiknya

((Wycherley, How The Greeks Built CitiesWycherley, How The Greeks Built Cities))



Topografi
• Membagi kota-kota dengan sangat jelas dan tegas

1. Olynthus

2. Olympia MiletusPriene

PergamonTroy

ATHENA



Suasana kondisi topografi  kota Priene 



KOLONI dalam YUNANI

• Dimulai pada 750 BC dan berakhir selama 
kurun waktu 200 tahun, kota “Yunani” 
dilibatkan dalam proses kontrol pertumbuhan 
kotanya

 Yunani berkembang dan dibangun kuat oleh Yunani berkembang dan dibangun kuat oleh 
kolonikoloni--koloninya dengan salah satu sebagai koloninya dengan salah satu sebagai 
intinyaintinya

 Muncul istilah “POLIS”Muncul istilah “POLIS”



• Dijadikan strategis untuk membuat kota baru 
dengan sistem koloni-koloni

• Koloni-koloni yang terbangun “mempunyai 
hierarkhi fungsi” 

Dijadikan basic bagi Ebenezer Dijadikan basic bagi Ebenezer 
Howard untuk Howard untuk Garden CityGarden City --nyanya



Kota-Kota Koloni

• Tahun 734 BC dibangun oleh Corinth di Sicily

• Abad VII BC adanya Marseilles

• Naples dan Pompeii…. Yang membangun 
“yunani kuno”

• Miletus yang juga terdiri dari 70 koloni kecil



Pola Kota Koloni di Yunani

Parent city



Konsep Kota “ YUNANI”

• Acropolis, Religeous centre

• Agora, resident district

• Harbour and port

• Industrial distric

Basic garden city



MILETUS & Hippodamus

A ACROPOLIS 

A A 

CC

BB

D D BB HARBOURHARBOUR

CC AGORA AGORA 

DD THEATER THEATER & & 
fasilitas lain fasilitas lain 



MILETUS & Hippodamus

• Mempunyai peranan penting sebagai kota 
“komersial” dan “kota militer”

Koloni Koloni “kuat”“kuat”
sepanjang abad VII s.d sepanjang abad VII s.d 
abad VI BCabad VI BC

Awal abad V Awal abad V 
dihantam oleh dihantam oleh 
PersiaPersia

Tahun 494 BC, Tahun 494 BC, 
Miletus hancurMiletus hancur



MILETUS & Hippodamus

• Tahun 479, Miletus mulai melakukan 
rekonstruksi dengan sisa-sisa bagian kota  
yang masih ada 

• Perencana (Arsitek) Milesan, Hippodamus, 
“yang kemudian dikenal sebagai the father of 
town planning dengan konsep “gridiron” nya

GridironGridiron dibantah sebagai konsep pertama dibantah sebagai konsep pertama 
Hippodamus, karena Harrapan City sudah Hippodamus, karena Harrapan City sudah 
menggunakan konsep tersebut jauh hari menggunakan konsep tersebut jauh hari 
sebelumnyasebelumnya



PRIENE

A ACROPOLIS
AA

BB

CC

DD

B B THEATERTHEATER

C C AGORAAGORA

D D GYMNASIUM GYMNASIUM 
& STADIUM& STADIUM



PRIENE
Dibangun tahun 350 BC, kota yang dibangun oleh 4 

teras (ketinggian yang berbeda) utama

Dasar perencanaan :Dasar perencanaan :
Direncanakan dengan 7 jalan yang membentang TimurDirencanakan dengan 7 jalan yang membentang Timur--

Barat dan 15 jalan setapak yang membentang Utara Barat dan 15 jalan setapak yang membentang Utara 
Selatan yang kesemuanya mempunyai akses ke jalan Selatan yang kesemuanya mempunyai akses ke jalan 
utamautama

Permukiman dengan ukuran 51.4 x 38.6 yard yang Permukiman dengan ukuran 51.4 x 38.6 yard yang 
terdiri dari 4 kelompok permukiman dengan 400 terdiri dari 4 kelompok permukiman dengan 400 
rumah yang tersedia dengan sedikitnya 4000 jiwa rumah yang tersedia dengan sedikitnya 4000 jiwa 
penduduknyapenduduknya



ATHENA

ACROPOLIS

AGORAAGORA

Athena, abad V BCAthena, abad V BC Athena, abad 2 ACAthena, abad 2 AC



(Mumford 1961, The City in History )

• Dalam zaman Yunani kuno sebuah kota besar atau 
megapolis dihasilkan dan perencanaan penyatuan 
desa-desa dan kota-kota kecil, (kota Athena yang 
besar, yang dihasilkan dari penyatuan desa-desa yang 
terpencar-pencar dan kota-kota dari Attica)

 kota (megalopolis) Athena dibangun dengan kota (megalopolis) Athena dibangun dengan 
perencanaan yang dipaksakan sehingga tidak ada perencanaan yang dipaksakan sehingga tidak ada 
bentuk konkrit dari dukungan wilayah penyangganya, bentuk konkrit dari dukungan wilayah penyangganya, 
dan pada waktu demokrasi menjadi lemah, dimana dan pada waktu demokrasi menjadi lemah, dimana 
politik saling konflik, serta adanya ketidak mampuan politik saling konflik, serta adanya ketidak mampuan 
Dewan Kota dan birokrasi dalam mengatasi berbagai Dewan Kota dan birokrasi dalam mengatasi berbagai 
permasalahan perkotaan, maka tatanan kehidupan permasalahan perkotaan, maka tatanan kehidupan 
megalopolis megalopolis hancurhancur



Perencanaan Kota

di 

Romawi kuno



• Dibangun pada tahun 753 BC dengan legenda Romulos & 
Remus

• Perlu  waktu 500 tahun bagi pemerintah Romawi untuk 
meneguhkan kekuasaannya hingga melewati semenanjung 
Italia 

• Banyak mengadopsi konsep dari Yunani dalam perencanaan 
kotanya

• Konsep koloni digunakan untuk membentuk suatu koloni yang 
lebih besar

Membagi 3 fase utama dalam perjalanan waktu:Membagi 3 fase utama dalam perjalanan waktu:
 Kerajaan , 753 Kerajaan , 753 –– 510 BC510 BC
 Republik, 509 Republik, 509 –– 27 BC27 BC
 Kekaisaran, 27 BC Kekaisaran, 27 BC –– AD 330AD 330



• Jaman  Julius Caesar , 102 BC bangsa romawi 
mulai mendesak ke perbatasan Romawi ke 
luar sehingga kekuasaannya menjadi lebih 
luas, dengan berusaha membuat koloni-koloni 

 Hancur karena ketidakmampuan mengatasi Hancur karena ketidakmampuan mengatasi 
banyaknya koloni yang ada, apalagi didukung banyaknya koloni yang ada, apalagi didukung 
masingmasing--masing koloni yang setelah merasa masing koloni yang setelah merasa 
kuat melakukan perlawanankuat melakukan perlawanan



Konsep Castra 

• Permukiman kota terbentuk dengan adanya castra, 
yang selalu mempunyai bentuk lingkaran atau kotak 
hampir persegi, dengan 2 jalan utama yang saling 
menyilang dan bertemu di pusat (pusat kota) yaitu 
decumanus maximus (axis utara-selatan) dan cardo 
maximus (axis timur-barat). 

• Jalan lapis kedua mempunyai pola grid yang dikenal 
dengan insulae (bangunan flat bagi masyarakat 
kebanyakan)



Castra Plan

decumanus maximus (U-S)

cardo 
maximus 
(T-B)

Insulae 
(building 
block)

Forum area 
= Agora

Pola 
grid 



Akses jalan yang dengan tegas 
sebagai jalur transportasi

Palatine 

Lembah 
antara 
palatine dan 
oppian, 
pembagian 
wilayah 
berdasar 
topografi



Hierarkhi FungsiHierarkhi Fungsi
• Coloniae ……. Permukiman

• Municipia …… untuk bangunan 
pemerintahan dan sedikit permukiman 
masyarakat non pribumi

• Civitates ……. Pasar dan pusat administrasi 

Dominasi penggunaan grid untuk keamanan Dominasi penggunaan grid untuk keamanan 
atau kontrol di setiap koloni yang telah atau kontrol di setiap koloni yang telah 
dibangun dibangun 



• Bangsa Romawi sebagai perencana wilayah yang 
pertama ( mempertimbangkan akses jalan). Mereka 
merancang dan membangun jalan-jalan di seluruh 
imperium (kerajaan/kekaisaran) yang membentang dari 
Inggris-Babilon dan dari Spanyol-Mesir, yang berfungsi 
untuk menghubungkan koloni-koloninya dan komunikasi 
antar koloninya serta keamanannya

• Dalam upaya menduduki wilayah-wilayah baru, menekan 
migrasi penduduk ke kota Roma, dan menegakkan citra 
hukum dan ketertiban, orang Romawi membangun 
sejumlah kota militer di seluruh imperium, dengan hampir 
mengikuti rencana induk yang sudah pernah ada. 
Sehingga memungkinkan adanya standarisasi



Aosta

Jalan utama 
membagi 
dalam 
beberapa 
grid  



Pompeii

Detil permukiman 

“insulae”

TimgadTimgad



• Yunani dan romawi mengalami keruntuhan 
karena tidak ketidakmampuan dalam 
mengkoordinir koloni-koloninya yang tersebar 



Perencanaan Kota

di 

Abad Pertengahan



Medieval (abad pertengahan)Medieval (abad pertengahan)Medieval (abad pertengahan)Medieval (abad pertengahan)

• Mementingkan lingkungan dalam 
perancangannya

• Garden dan privacy di setiap rumah 
walaupun dalam skala kecil

• Kota berkembang karena perkembangan 
penduduk

• Bentuk kota grid



Konsep Konsep 

• Dipengaruhi suhu politik, penataan dibuat 
dalam melindungi kawasan dan penduduk

• Pola struktur organik, tidak teratur



Carcassone dan Noerdlingen
(Kota-kota abad pertengahan 
abad ke-12 dan ke-13) 

Mempunyai pola jalan tidak 
teratur dan tembok yang kuat

Carcassone dan Noerdlingen

Daerah Noerdlingen 
memperlihatkan pola radial dan 
bercabang dari jalan-jalan yang 
tidak teratur, dengan halaman 
gereja sebagai titik pusat kota.

Walaupun penduduk kota masih sedikit, masih cukup 
tersedia ruang di kota, tetapi ketika jumlah penduduk 
meningkat maka bangunan-bangunan dipadatkan 
bersama dan ruang terbuka diisi. Akan tetapi sanitasi 
dan persediaan air tidak berubah, dan akibatnya 
adalah kemacetan, masalah kesehatan lingkungan, 
dan wabah penyakit 



Regensburg

Tiga tahapan perkembangan yang menunjukkan Tiga tahapan perkembangan yang menunjukkan 
adanya pengaruh adanya pengaruh Yunani (gridiron)Yunani (gridiron)

dan romawi (castra) dan romawi (castra) , perkembangan , perkembangan 
bersifat organicbersifat organic


