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SEJARAH 
PERENCANAAN KOTA

Perencanaan Kota Pasca Revolusi Industri
Garden City Of To-morrow By Ebenhezer Howard

Perencanaan Kota Pada Abad 20

Ir. Nurlisa Ginting, M.ScIr. Nurlisa Ginting, M.Sc

Ciri Kota pada masa revolusi industri :
• Dipengaruhi oleh mekanisasi
• Dampak yang terjadi terhadap 

kota:
– Jumlah penduduk 

meningkat
– Kecelakaan
– Polusi udara dan air

• Perananan Trasnportasi sangat 
kuat  produksi dan 
pemasaran

• Pemisahan antara tempat kerja 
dan tempat tinggal

• Pusat kota ditinggali oleh 
penduduk yang kurang mampu 
dan pinggiran kota oleh yang 
berkecukupan (transportasi)

• Akibatnya di pusat-pusat kota bermunculan kawasan-kawasan industri
• Terdapat banyak permukiman kumuh di sekitar lokasi-lokasi industri 

tersebut, yang ditempati oleh para pekerja yang ingin memiliki tempat 
tinggal yang murah dan tidak memerlukan ongkos ke tempat kerja

• Akibatnya kualitas lingkungan sangat rendah, sanitasi buruk, wabah 
penyakit dimana-mana, demikian juga dengan tindak kriminalitas

• Terdapat jurang pemisah yang sangat besar antara zona masyarakat 
miskin di dalam kota dan zona masyarakat kaya di luar kota

Akibat dampak-dampak tersebut setelah revolusi industri berakhir; 
akibat kekacauan yang ditimbulkan, maka bermunculan konsep-
konsep perencanaan kota yang memandang masalah-masalah tadi 
sebagai elemen yang sangat penting dalam merencanakan suatu kota
Aspek lingkungan dan kehidupan sosial yang lebih baik lebih 
ditekankan, contoh konsep tersebut misalnya Garden City oleh 
Ebenezer Howard.
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• EBENHEZER HOWARD
Warga negara Inggris yang hijrah 
ke Amerika, tertarik akan isu-isu 
sosial dan kemudian kembali ke 
Inggris.
Pada tahun 1898 menghasilkan 
sebuah buku kontroversi berjudul 
To-Morrow: A Peaceful Path to 
Real Reform yang menceritakan 
konsep kota taman atau garden 
city-nya yang terkenal itu

GARDEN CITY OF TOMORROW

• Sebuah konsep perencanaan 
kota dengan memiliki cakupan 
wilayah sekitar 1.000 acre 
dimana setiap fungsi lahan 
disusun sedemikian rupa 
sehingga tetap berfungsi 
tanpa mengganggu satu sama 
lain terutama tidak 
membahayakan lingkungan 
mengingat sebagian besar 
diselubungi oleh fungsi-fungsi 
hijau seperti taman,pertanian 
dan lain-lain

• Disini dapat dilihat salah 
satu sisi bagian dari
lingkaran garden 
citynya Ebenezer 
Howard, disisi ini dapat 
dilihat bahwa terdapat 
pembagian kavling-
kavling permukiman, 
dan fungsi-fungsi 
industri diletakkan 
terpisah. Pembagian 
kavling diselingi dengan 
taman-taman dan jalan-
jalan besar.
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• Berikut ini diagram yang 
menunjukkan konsep 
pertumbuhan kotanya

• Berikut ini 
merupakan konsep 
dasar pembagian 
perletakkan fungsi-
fungsi lahan, 
membagi suatu 
wilayah dengan 
berdasarkan sebuah 
pertanyaan ‘’mau 
kemanakah orang-
orang akan pergi? “

Tujuan Garden City
• Untuk menjaga kelangsungan kehidupan dari kombinasi antara 

kota dan pedesaan yang sehat, natural dan mapan ekonomi

Dalam tujuannya ini Howard memandang mesin-mesin industri 
merupakan sektor yang penting dalam kehidupan manusia, oleh 
sebab itu dia menempatkan fungsi-fungsi industri dalam 
perencanaan kotanya. Industri dan pertanian saling 
berdampingan di kota ini. 

Kota Letchworth; Kota Pertama Yang Direncanakan Oleh 
Ebenhezer Howard Memakai Konsep Garden City

• Kota Letchworth terletak di Inggris
• Kota ini dipenuhi  oleh fungsi-

fungsi hijau dalam kotanya 
sehingga kesan asri dan alami 
sangat kental terasa

• Dibuat organisasi sendiri yang 
menjamin kelangsungan kota 
tersebut

• Setelah kota ini bermunculan 
kota-kota yang mengikuti konsep 
garden city ini tapi tidak 
seutuhnya kebanyakan hanya 
mengikuti konsep alami dan 
lingkungan asrinya saja
seperti kota Welwyn, Stevenage, 
Hertfordshire, Milton Keynes, 
Buckinghamshire, yang semuanya 
berada di Inggris

Contoh jalan hijau (greenway) yang 
diperuntukkan bagi pejalan kaki dan pesepeda, 

orang cacat dan berkuda
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Contoh pusat perdagangan

Contoh fungsi leisure yaitu Chrystal Palace 
yang berfungsi sebagai tempat pameran

Beberapa Pandangan Mengenai 
Konsep Garden City

• TIDAK RELEVAN
• TIDAK MASUK AKAL 
Hal ini dikarenakan :

- oleh orang-orang Amerika tidak ada kepemilikan lahan yang sebegitu 
luas dan menyewakannya kepada orang-orang lain
- ide garden city yang menukar makanan dengan para petani yang 
menyewa lahannya sangat tidak masuk akal
- keharusan penduduk untuk tinggal dan bekerja di lokasi yang sama 
tidak disukai, karena orang-orang tidak ada mau yang kerja dan 
tinggal di lokasi yang sama, pasti sangat bosan dan kaku

Akibat ketidak relevanan tersebut, konsep Garden City of To-
Morrownya Ebenezer Howard tidak banyak dipakai, hanya konsep 
alami dan naturalnya yang banyak diambil oleh para city planner, 
selebihnya hanya menjadi catatan sejarah saja

• Perencanaan kota pada abad 20 memiliki berbagai konsep-
konsep baru dalam merencanakan kotanya. Pada 
umumnya konsep-konsep tersebut mengedepankan hal-hal 
sebagai berikut:

- lingkungan alami
- kehidupan sosial 
- open space 
- heritage
- dll

Berbagai konsep tadi diantaranya kota baru ( new town ), 
sustainable city ( kota yang berkelanjutan ), green city, 
friendly city dan lain-lain
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• Beberapa fungsi-fungsi 
yang sangat 
dipertimbangkan dalam 
merencanakan kota

Beberapa Contoh Perencanaan Kota Di Amerika

Contoh Konsep Perencanaan Pada Abad 20: NEW TOWN

• Mengambil ide dari Garden 
Citynya Ebenezer Howard, 
konsep new town memiliki 
karakteristik sebagai kutub 
pertumbuhan baru yang mandiri 
untuk mendesentralisasikan 
perkembangan dan mengurangi 
beban pusat kota

• kota-kota di Inggris banyak yang 
telah menerapkannya, contoh  
Milton Keynes

• Termasuk di Indonesia : Bumi 
Serpong Damai

• Berikut ini gambar pola 
pengembangan wilayah kota di 
Indonesia

BUMI SERPONG DAMAI ( BSD )

LATAR BELAKANG
• Pengaruh urbanisasi pada DKI-Jakarta dan Jabotabek
• Wilayah Jabotabek pada tahun 1980 berpenduduk 11,7 juta dengan angka 

pertumbuhan 4,1 % akan mencapai 22 jt lebih pada tahun 2000an
• Jumlah yang besar cenderung untuk mengelompok di DKI-Jakarta dan 

daerah pinggirannya
• DKI-Jakarta akan mengalami tekanan berat untuk memenuhi tuntutan 

kebutuhan penduduknya seperti perumahan, air, listrik, dsb
• Tumbuhnya usaha-usaha swasta dalam pembangunan kawasan perumahan, 

belum berlandaskan pada perencanaan yang menyeluruh dan terpadu
• Menyadari hal itu, beberapa perusahaan real estate mengalang keterpaduan 

untuk mengatasi masalah dengan mencetuskan gagasan pengembangan 
sebuah kota baru
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TUJUAN
• Mewujudkan suatu kota baru yang swasembada, serta memiliki 

kelayakan ekonomis

LOKASI
• Terletak di kabupaten Tangerang, mengikuti 2 kecamatan, yaitu 

kecamatan Legok dan Serpong
• Luas keseluruhan 7000  ha, daerah pengembangannya 6000 ha
• Pada umumnya kota baru yang berhasil berjarak antara 20-30 km dari 

metropolis/pusat kegiatan terdekat
Untuk BSD: 20 km dari jakarta

25  km dari bandara Soekarno Hatta
17 km dari Tangerang

• Perkiraan jumlah penduduk 600000jiwa, dengan perkiraan jumlah 
rumah sebanyak 139000

• Perkiraan kesempatan kerja yang tercipta 140000-180000

• Berikut ini beberapa alternatif pengembangan struktur kota yang digunakan 
di BSD, akhirnya dipilih model memusat dengan alasan aspek-aspek 
transportasi, tata guna lahan dan lain-lain
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• Memiliki 3 
kemungkinan skenario 
perkembangan, yaitu:

• SKENARIO INTI 
GANDA
Kota swasembada 
penuh, dengan pusat 
kegiatan ekonomi yang 
kuat, dan berperan 
sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari 
ekonomi regional

• SKENARIO SUB-PUSAT REGIONAL
Berperan sebagai sub-pusat di kabupaten Tangerang dan 
mempunyai peranan penting bagi wilayah sekitarnya

• SKENARIO KOTA ASMARA
Berperan sebagai kawasan permukiman yang luas dan merupakan 
bagian baru urbanisasi kota Jakarta
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