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Perumahan merupakan salah satu sarana 
penghunian yang erat sekali kaitannya dengan tata 
cara kehidupan masyarakatnya. 

Di dalam area perumahan harus disediakan sarana-
sarana yang erat sekali hubungannya dengan 
kehidupan penduduknya antara lain, taman kanak-
kanak, warung-warung/pertokoan, dan lapangan-
lapangan tempat bermain atau berinteraksi 
(bersosialisasi). 

Sarana-sarana tersebut tidak dapat dipisahkan 
dengan fasilitas perumahan. 

• Peruntukkan lahan untuk perumahan di daerah 
perkotaan mencakup prosentase yang jauh lebih 
besar dibandingkan jenis penggunaan lainnya

• Perumahan dipergunakan untuk melayani berbagai 
kebutuhan dan bukan hanya melindungi manusia dari 
berbagai elemen

• Perumahan menyediakan ruang untuk berbagai 
kegiatan-memasak, makan, bekerja, rekreasi, dan tidur

• Perumahan juga menyediakan lokasi yang 
menentukan jarak relatif ke sekolah, tempat kerja, 
tempat parkir, tempat pedagang eceran, rumah 
sahabat dan fasilitas lainnya

• Perumahan memberikan status relatif tertentu, selama 
seseorang dinilai berdasarkan kualitas dan lokasi 
rumahnya (mis. Tasbi)

LUAS KAPLING RUMAH

Berdasarkan peraturan pedoman lingkungan pemukiman 
kota, 1 (satu) orang memerlukan 15 m3/jam udara segar 
dalam ruang bila tinggi plafond rata-rata untuk Indonesia 
2,5 m, sehingga kebutuhan luas lantai per-orang adalah          
15/2,5 = 6m2. 
Bila satu keluarga terdiri dari 5 orang, maka kebutuhan 
luas lantai minimum:
Luas lantai utama 5 x 6 m2 = 30 m2

Luas lantai pelayanan 50% x 30 m2 = 15 m2

Luas total lantai  45 m2

Bila building covered 50%, maka luas kepling minimum 
untuk sebuah keluarga adalah:
50% : 45 m2 = 90 m2

Contoh perhitungan kebutuhan perumahan pada 
Kecamatan Padang Bolak-Tapanuli Selatan
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Jumlah dan Perkembangan Penduduk Ibu Kota KecamatanJumlah dan Perkembangan Penduduk Ibu Kota Kecamatan
Padang Bolak Tahun 2000Padang Bolak Tahun 2000--20032003

No Desa
Jumlah Penduduk (Jiwa)

Rata-Rata 
Pertumbuhan Pddk

2000 2001 2002 2003

1 Pasar Gunung Tua - 9.381 9.375 9.383 0,01%

2 Gunung Tua Tonga - 2.329 2.327 2.339 0,21%

3 Gunung Tua Julu - 505 503 507 0,20%

4 Sitahul-tahul - 839 842 848 0,54%

5 Sosopan - 311 309 313 0,33%

6 Sigama - 872 876 880 0,46%

7 Purba Sinomba - 1.386 1.389 1.393 0,25%

Untuk memperkirakan jumlah penduduk di ibu kota 
kecamatan Padang Bolak (Gunung Tua) serta desa-desa 
di sekitarnya sampai tahun 2008, dihitung melalui 
proyeksi penduduk dengan metoda bunga berganda 
dengan rumus sebagai berikut:

Pn = Po (1+r)n
Dimana:

Po =  Jumlah Penduduk pada tahun dasar (Tahun 2003).
r =  Laju perkembangan penduduk per tahun.
Pn =  Jumlah penduduk pada tahun ke-n. 

Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Ibu Kota KecamatanProyeksi Pertumbuhan Penduduk Ibu Kota Kecamatan

Padang Bolak Tahun 2003Padang Bolak Tahun 2003--20082008

N
o Desa

Jumlah Penduduk (Jiwa)

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1
Pasar Gunung Tua

9383 9.384 9.385 9.386 9387 9.388

2
Gunung Tua Tonga

2339 2.344 2.349 2.354 2359 2.364

3 Gunung Tua Julu 507 508 509 510 511 512

4 Sitahul-tahul 848 853 857 862 866 871

5 Sosopan 313 314 315 316 317 318

6 Sigama 880 884 888 892 896 900

7 Purba Sinomba 1393 1.397 1.400 1.404 1407 1.411

Kepadatan Penduduk Ibu Kota KecamatanKepadatan Penduduk Ibu Kota Kecamatan
Padang Bolak Tahun 2003Padang Bolak Tahun 2003

No Nama Desa Luas Desa  
(Ha)

Jumlah 
Penduduk (jiwa)

Kepadatan 
(Jiwa/Ha)

1 Pasar Gunung Tua 7,6 9.383 1.235

2 Gunung Tua Tonga 5,2 2.339 450

3 Gunung Tua Julu 1,4 507 362

4 Sitahul-tahul 3,5 848 242

5 Sosopan 1,2 313 261

6 Sigama 1,9 880 463

7 Purba Sinomba 3 1.393 4.643

Jumlah dan Daya Tampung Rumah Jumlah dan Daya Tampung Rumah 
Di Kecamatan Padang Bolak Tahun 2003Di Kecamatan Padang Bolak Tahun 2003

N
o

Desa Jlh 
Rumah

Daya Tampung 
Rumah

Jumlah 
Penduduk

Pddk Tidak 
Tertampung

Kekuranga
n Rumah

1 Pasar Gunung Tua 1504 7520 9383 1863 373

2 Gunung Tua Tonga 449 2245 2339 94 19

3 Gunung Tua Julu 104 520 507 - -

4 Sosopan 155 775 848 73 15

5 Sigama 57 285 313 28 6

6 Purba Sinomba 157 785 880 95 19

7 Sitahul-tahul 510 2550 1393 - -
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Kebutuhan Rumah Kebutuhan Rumah 
Di Kecamatan Padang Bolak Tahun 2004Di Kecamatan Padang Bolak Tahun 2004--20082008

N
o Desa

Jumlah Kebutuhan Rumah

2004 2005 2006 2007 2008

1 Pasar Gunung Tua 373 373 373 373 374

2 Gunung Tua Tonga 20 21 22 23 24

3 Gunung Tua Julu - - - - -

4 Sitahul-tahul 16 16 17 18 19

5 Sosopan 6 6 6 6 7

6 Sigama 20 21 21 22 23

7 Purba Sinomba 19 20 20 20 21

Pada tahun 2008 penduduk desa Pasar Gunung 
Tua serta 6 (enam) desa pendukung lainnya 
diperkirakan mencapai 15.764 jiwa dengan 
kepadatan penduduk yang direncanakan adalah 
60 jiwa/Ha.

Maka kebutuhan ruang untuk penyebaran areal 
permukiman di ibukota kecamatan Padang Bolak 
sampai tahun 2008 adalah sebagai berikut:

15764 jiwa
Kebutuhan Ruang    =   ---------------------- =  262,73 Ha

60 jiwa/Ha

Mis: Jenis rumah yang akan disediakan untuk 
memenuhi kebutuhan rumah tersebut 
diklasifikasikan menjadi 3 macam berdasarkan 
luas kaplingnya, yaitu:

• Rumah besar (A)dengan luas 600 m2 
berjumlah 10 % dari jumlah keseluruhan.

• Rumah sedang (B)dengan luas 400 m2 
berjumlah 30 % dari jumlah keseluruhan

• Rumah kecil (C) dengan luas 300 m2 
berjumlah 60 % dari jumlah keseluruhan

Rencana Fasilitas Perumahan  
Ibu Kota Kecamatan Padang Bolak Tahun 2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008 Desa Rmh Luas 
(m2) Jlh m2 Jlh m2 Jlh m2 Jlh m2 Jlh m2 

Tipe A 600 188 112800 188 112800 188 112800 188 112800 188 112800 
Tipe B 400 563 225200 563 225200 563 225200 563 225200 563 225200 

Pasar 
Gunung Tua 

Tipe C 300 1126 337800 1126 337800 1126 337800 1126 337800 1127 338100 
Tipe A 600 47 28200 47 28200 47 28200 47 28200 47 28200 
Tipe B 400 141 56400 141 56400 141 56400 142 56800 142 56800 

Gunung Tua 
Tonga 
 Tipe C 300 281 84300 282 84600 282 84600 283 84900 284 85200 

Tipe A 600 10 6000 10 6000 10 6000 10 6000 10 6000 
Tipe B 400 30 12000 31 12400 31 12400 31 12400 31 12400 

Gunung Tua 
Julu 

Tipe C 300 61 18300 61 18300 61 18300 61 18300 61 18300 
Tipe A 600 17 10200 17 10200 17 10200 17 10200 17 10200 
Tipe B 400 51 20400 51 20400 52 20800 52 20800 52 20800 

Sitahul-tahul 
 

Tipe C 300 102 30600 103 30900 103 30900 104 31200 105 31500 
Tipe A 600 6 3600 6 3600 6 3600 6 3600 6 3600 
Tipe B 400 19 7600 19 7600 19 7600 19 7600 19 7600 

Sosopan 

Tipe C 300 38 11400 38 11400 38 11400 38 11400 38 11400 
Tipe A 600 18 10800 18 10800 18 10800 18 10800 18 10800 
Tipe B 400 53 21200 53 21200 54 21600 54 21600 54 21600 

Sigama 
 

Tipe C 300 106 31800 107 32100 107 32100 108 32400 108 32400 
Tipe A 600 28 16800 28 16800 28 16800 28 16800 28 16800 
Tipe B 400 84 33600 84 33600 84 33600 84 33600 85 34000 

Purba 
Sinomba 

Tipe C 300 168 50400 168 50400 168 50400 169 50700 169 50700 
TOTAL 3137 1129400 3141 1130700 3143 1131500 3148 1133100 3152 1134400 

Dalam pengembangan lingkungan perumahan, 
ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, 
yaitu aman, nyaman, dan terjangkau sehingga 
tercapai azas serasi, selaras dan seimbang 
dalam kehidupan masyarakat. 

Ada beberapa persyaratan lokasi bagi kawasan perumahan, diantaranya adalah:

• Cukup membutuhkan kawasan dengan kemiringan maksimum 15 % 
dan dapat mempunyai variasi topografi namun harus menghindari 
penggunaan lahan curam, daerah genangan, ataupun lahan kritis.

• Memiliki kemudahan perhubungan, yaitu dilalui oleh jalur-jalur yang 
menghubungkannya dengan tempat-tempat pekerjaan dan pusat-
pusat kegiatan, serta harus dilewati oleh rute angkutan umum. Di 
dalam kawasan perumahan cukup dilayani oleh jaringan jalan kolektor 
dan jalan lokal.

• Khusus untuk kawasan perumahan yang berkepadatan cukup tinggi , 
membutuhkan jarak yang cukup terhadap fasilitas ruang terbuka hijau 
dan jalur angkutan cepat serta jalan utama. Sedangkan untuk 
kawasan yang kurang padat, peruntukan ruang terbuka hijau dapat 
ditempatkan pada areal yang berada di antara jalan-jalan utama dan 
jalur angkutan lintas cepat tersebut.

• Membutuhkan pengaturan lingkungan yang disesuaikan dengan 
penyediaan fasilitas permukiman seperti mesjid, langgar, gereja, 
warung, toko, sekolah, fasilitas hiburan, taman dan ruang terbuka 
serta fasilitas lainnya.
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MASALAH  PERUMAHAN
1. Kualitas Perumahan1. Kualitas Perumahan
•• Terdapat perbedaan pokok tentang pengertian layak atau Terdapat perbedaan pokok tentang pengertian layak atau 

standar, dari perumahan itu sendiri, dimana terdapat variasi standar, dari perumahan itu sendiri, dimana terdapat variasi 
standar dari masyarakat mengenai peraturan perumahan standar dari masyarakat mengenai peraturan perumahan 
tentang standar minimum yang harus dipenuhi oleh rumah tentang standar minimum yang harus dipenuhi oleh rumah 
yang didiamiyang didiami

Mis. Di AS, tahun 1970 dilakukan sensus perumahan di Mis. Di AS, tahun 1970 dilakukan sensus perumahan di 
bawah standar yaitu: rumah yang tidak memiliki semua bawah standar yaitu: rumah yang tidak memiliki semua 
fasilitas pipa leding atau sebagai rumah yang didiami oleh fasilitas pipa leding atau sebagai rumah yang didiami oleh 
lebih dari satu orang per kamarlebih dari satu orang per kamar

Tahun 1973 ditemukan pada perumahan kesalahan Tahun 1973 ditemukan pada perumahan kesalahan 
pemasangan listrik, lubangpemasangan listrik, lubang--lubang di dinding dan langitlubang di dinding dan langit--
langit, tidak cukupnya alat  pemanas, dsb langit, tidak cukupnya alat  pemanas, dsb 
Dan pada tahun 1980, dari sensus ditemukan bahwa di AS Dan pada tahun 1980, dari sensus ditemukan bahwa di AS 
memiliki 2,7 juta unit rumah di bawah standar, namun memiliki 2,7 juta unit rumah di bawah standar, namun 
hanya 1,9 juta unit rumah yang menganggap kualitasnya hanya 1,9 juta unit rumah yang menganggap kualitasnya 
rumahnya burukrumahnya buruk

2. Harga Rumah relatif terhadap pendapatan2. Harga Rumah relatif terhadap pendapatan

••Persoalan utama di bidang perumahan adalah proporsi Persoalan utama di bidang perumahan adalah proporsi 
pendapatan yang harus dibelanjakan oleh setiap rumah pendapatan yang harus dibelanjakan oleh setiap rumah 
tangga untuk mendapatkan perumahan yang layaktangga untuk mendapatkan perumahan yang layak
Mis. Di AS, tahun 1980 setiap rumah tangga tidak Mis. Di AS, tahun 1980 setiap rumah tangga tidak 
harus menyisihkan lebih dari 25 % pendapatannya harus menyisihkan lebih dari 25 % pendapatannya 
untuk perumahan. Kondisi sekarang memaksa mereka untuk perumahan. Kondisi sekarang memaksa mereka 
untuk menyisihkan hingga mencapai 30%untuk menyisihkan hingga mencapai 30%--35 % dari 35 % dari 
pendapatanpendapatan

Pada tahun 1980, terdapat 55 % rumah tangga Pada tahun 1980, terdapat 55 % rumah tangga 
menyewa perumahan, dengan menyisihkan 25 % dari menyewa perumahan, dengan menyisihkan 25 % dari 
pendapatan mereka dan 35 % rumah tangga harus pendapatan mereka dan 35 % rumah tangga harus 
membayar lebih dari 35 % pendapatan mereka untuk membayar lebih dari 35 % pendapatan mereka untuk 
sewa rumahsewa rumah

3. Kualitas Lingkungan

Meliputi 

• Kualitas lingkungan fisik 
• Kualitas dan tingkat kelengkapan sistem 

pelayanan kota, seperti sekolah, kantor polisi, 
pemadam kebakaran, dan fasilitas rekreasi

• Adanya perilaku anti sosial, seperti kejahatan, 
perusakan, atau gangguan sejenis yang tidak 
terlalu mengganggu

4. Diskriminisi Rasial4. Diskriminisi Rasial
••Diskriminasi rasial mempengaruhi kemampuan dan Diskriminasi rasial mempengaruhi kemampuan dan 
kesempatan orang untuk memperoleh pendapatan kesempatan orang untuk memperoleh pendapatan 
yang lebih tinggi, sehingga kelompok minoritas  sering yang lebih tinggi, sehingga kelompok minoritas  sering 
mengalami kesulitan untuk memperoleh perumahan mengalami kesulitan untuk memperoleh perumahan 
yang layak pada lingkungan yang layak jugayang layak pada lingkungan yang layak juga
••Daerah masyarakat minoritas biasanya dikucilkan, Daerah masyarakat minoritas biasanya dikucilkan, 
kesempatan mereka untuk menyewa atau membeli kesempatan mereka untuk menyewa atau membeli 
rumah dibatasi, sehingga rumah yang tersedia bagi rumah dibatasi, sehingga rumah yang tersedia bagi 
mereka melambung tinggimereka melambung tinggi
••Pengucilan tempat tinggal cenderung menciptakan Pengucilan tempat tinggal cenderung menciptakan 
kesempatan memperoleh pendidikan yang tidak kesempatan memperoleh pendidikan yang tidak 
merata bagi kelompok minoritasmerata bagi kelompok minoritas
••Tindakan minoritas juga mempengaruhi kesempatan Tindakan minoritas juga mempengaruhi kesempatan 
kerja yang berdampak negatif terhadap daerah pusat kerja yang berdampak negatif terhadap daerah pusat 
kota kota 

Di AS, diskriminasi rasial telah dihapuskanDi AS, diskriminasi rasial telah dihapuskan

Isu Persoalan Perumahan Saat Ini
• Kemampuan masyarakat untuk memperoleh 

perumahan
• Pembiayaan pemerintah di bidang 

perumahan
• Perawatan bagi perumahan dan kualitas 

lingkungan tempat tinggal
• Berkurangnya campur tangan pemerintah di 

bidang perumahan
• Dsb

PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERUMAHAN KOMERSIAL) 
YANG INOVATIF

1. Perumahan dengan kepadatan tinggi

Kebutuhan perumahan yang dipenuhi dengan pembuatan perumahan 
yang padat, mungkin dengan kepadatan 2 atau 3 kali lipat dari 
kepadatan biasaya
Perumahan jenis ini banyak ditemui berupa perumahan di tengah kota

Rumah kota Islandia, 
Alameda, California
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Trend perumahan model flat (condominium) yang timbul seiring Trend perumahan model flat (condominium) yang timbul seiring 
dengan model multifamily. dengan model multifamily. 

Keuntungan Keuntungan 
•• Model seperti ini memungkinkan orang untuk memiliki rumah dalam suatu Model seperti ini memungkinkan orang untuk memiliki rumah dalam suatu 

bangunan multifamily, bangunan multifamily, 
•• Salah satu keberhasilan dalam menciptakan kawasan perumahan Salah satu keberhasilan dalam menciptakan kawasan perumahan 

multifamily yang kondisinya berkepadatan tinggi    multifamily yang kondisinya berkepadatan tinggi    
•• Perawatan bagian luar, pengecatan, perbaikan, pertamanan dan Perawatan bagian luar, pengecatan, perbaikan, pertamanan dan 

kebersihan dilakukan sebagai service (pelayanan)kebersihan dilakukan sebagai service (pelayanan)
•• Unit dapat bernilai layak dan dapat dijual kembali setiap waktuUnit dapat bernilai layak dan dapat dijual kembali setiap waktu

Ponce de leon News, 
Atlanta, oleh Surber-
Newton-Barber. 
Terdapat 13 unit 
perumahan dalam 1 
acre, disekitarnya 
terdapat taman yang 
dikelilingi tembok

2. Building Reuse (Perenovasian Bangunan2. Building Reuse (Perenovasian Bangunan))
Perumahan juga dibangun pada gedungPerumahan juga dibangun pada gedung--gedung tua yang gedung tua yang 
semula berfungsi berbeda dan dibeli dengan harga semula berfungsi berbeda dan dibeli dengan harga 
murah. Mis. di Boston The Long, Mercantile, dan lewis murah. Mis. di Boston The Long, Mercantile, dan lewis 
Wharf dirubah menjadi perumahan, dekat dengan pusat Wharf dirubah menjadi perumahan, dekat dengan pusat 
kota dan pemandangan laut yang luar biasakota dan pemandangan laut yang luar biasa

Sejumlah 
dermaga di 
Boston 
berdekatan 
dengan 
perumahan

3. Atrium Space dan Mixed Use Development3. Atrium Space dan Mixed Use Development
 Akibat dari perkembangan teknologi dan tekanan ekonomi, muncul masa Akibat dari perkembangan teknologi dan tekanan ekonomi, muncul masa 

pembuatan interior yang bagus sekali, dengan menggunakan penerangan alami pembuatan interior yang bagus sekali, dengan menggunakan penerangan alami 
untuk bagian dalam gedunguntuk bagian dalam gedung

 Konsep ini pertama sekali dibuat oleh developer dan Arsitek John Portman’s Konsep ini pertama sekali dibuat oleh developer dan Arsitek John Portman’s 
Hyatt Regency  untuk bangunan Hotel di Atlanta, Georgia.Hyatt Regency  untuk bangunan Hotel di Atlanta, Georgia.
 Gedung berlantai 22 memiliki atrium yang dikelilingi kaca, tanaman, bar, Gedung berlantai 22 memiliki atrium yang dikelilingi kaca, tanaman, bar, 

restoran, dan karyarestoran, dan karya--karya seni lainnya.karya seni lainnya.
 HotelHotel--hotel seperti ini termasuk kelas mewah, dengan harga tinggi dan hotel seperti ini termasuk kelas mewah, dengan harga tinggi dan 

mencapai jumlah pemakaian yang tinggimencapai jumlah pemakaian yang tinggi

Hyatt Regency Hotel, San 
Francisco oleh John Portman

Pusat pertokoan mengembangkan banyak cara yang menarik karena tekanan Pusat pertokoan mengembangkan banyak cara yang menarik karena tekanan 
ekonomi dan persaingan, melalui sistem pembangunan campuran yang ekonomi dan persaingan, melalui sistem pembangunan campuran yang 
mencakup hotel, apartemen, dan perkantoranmencakup hotel, apartemen, dan perkantoran

Bangunan multi fungsi Water 
Tower Place, Chicago. Arsitek 
Warren Platner

Bangunan multi fungsi Water 
Tower Place, tampak pada 
gambar suasana air, tanaman 
hijau, yang menjadi daya tarik 
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Lokasi kegiatan industri terjadi setelah terbentuk 
struktur wilayah berdasarkan kegiatan pelayanan, 
yang akhirnya akan mengembangkan suatu tempat 
sentral (kota) yang terjadi.

Pada hakikatnya pengusaha akan berusaha agar 
harga jual produksinya benar-benar dapat bersaing.

Bagaimana agar tujuan ini dapat tercapai?

Faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain:

1.Tersedianya bahan mentah

2.Tersedianya sumber energi

3.Tersedianya tenaga kerja

4.Tersedianya pemasaran

5.dsb

KAJIAN SEDERHANA LOKASI INDUSTRI
Contoh: Menetapkan pusat distribusi dari suatu komoditi misalnya ROTI

Dalam kasus ini tidak dipersoalkan biaya produksi, tetapi 
hanya mempertimbangkan biaya distribusi.

misal : Para pelanggan A,B,C,D,E,F, dan G terletak pada 
suatu jalan lurus dengan letak dan jarak satuan seperti 
pada gambar berikut:

Setiap hari pelanggan tersebut perlu 
diantarkan roti oleh tukang roti, dan tukang 
roti perlu memilih lokasi pabriknya agar 
biaya pengantaran tersebut jadi minim.

Oleh karena itu biaya pengangkutan 
dianggap sebanding dengan jarak angkut, 
waktu perlu ditetapkan agar jarak angkut 
menjadi minim

Apabila lokasi pengantar pada titik A maka L (Jarak 
Tempuh) = 

0+1+2+4+6+14+15=42 km

Apakah perhitungan di atas merupakan jarak minimum?

Harus diuji dulu dengan lokasi yang lain, setelah diuji lokasi 
lain maka dapat dilihat bahwa lokasi pengantar di D akan 
memberikan jarak terdekat, yaitu :

4+3+2+0+2+10+11=33km

Lokasi di D merupakan lokasi median, yaitu lokasi yang 
memberikan jarak yang sama terhadap kedua belah sisi

Contoh sederhana yang lain:

Lokasi pabrik pada sistem kota dengan sistem jaringan 
jalan berbentuk dendritik (pusat kota <kota besar/orde 
pertama> dan wilayah pinggirannya/orde kedua). Mis :Kota 
Medan
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Misal: 

A adalah kota besar (orde 
pertama) dengan 
penduduk 2N

BCD adalah kota orde 
kedua dengan penduduk 
masing-masing N

Berapa biaya distribusi apabila pabrik 
terletak pada kota A,B,C, atau D

Pada Kota A = 2N x 0+ NxL + NxL + NxL = 3NL

Pada Kota BCD = Nx0 + 2NxL + Nx2L + Nx2L = 6NL

Bila dilihat biaya 
distribusi paling 
murah terletak pada 
kota besar A.

Oleh karena itu dapat disimpulkan 
bahwa suatu kota besar akan 
bertumbuh makin lama makin besar 
karena dalam sistem jaringan jalan 
dendtritik, kota-kota besar merupakan 
lokasi median

PERENCANAAN KOTA BERFUNGSI:

• DEVELOPMENT DESIGN:

- UTILITAS KOTA ( TRANSPORTASI, SIRKULASI, DRAINASE, DLL )

- SEKTOR EKONOMI ( PUBLIC MARKET, PERDAGANGAN, DLL )

• COMMUNITY DESIGN:

- HOUSING

- PLEASURE ( REKREASI DAN WISATA )

- FASILITAS UMUM ( SEKOLAH, KESEHATAN, DLL )
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UNSUR-UNSUR PERENCANAAN KOTA
- TATA GUNA LAHAN

TATA GUNA LAHAN

Kebutuhan akan perencanaan penggunaan lahan berkaitan erat 
dengan penggunaan lahan-lahan yang lain

Hubungan antara berbagai penggunaan dapat saling mendukung, 
namun dapat juga saling merusak 

Oleh karena itu, perencanaan tata guna lahan harus diawali dengan 
suatu penentuan penggunaan-penggunaan lahan dan lokasi yang 
berkaitan erat dengan topografi, geologi, dan geografi kota

Kenyataan tata guna lahan
RENCANA TATA GUNA LAHAN

Sumber: Harland Bartholomew, Land Use in American, 1955

Perumahan : 35%-39%

Perdagangan : 4,8%-5%

Industri : 10%-11%

Jalan : 20%-26%

Ruang Terbuka

Sekolah, taman, dsb : 10%-18%

Maksud Rencana 
tata guna lahan 
adalah untuk 
mencapai tujuan-
tujuan fisik, 
ekonomi, dan 
sosial suatu 
daerah.

Rencana tata guna lahan sangat 
terkait dengan keputusan-
keputusan dan investasi 
pemerintah dan swasta, sehingga 
memberikan suatu pengaruh yang 
kuat pada laju pertumbuhan, 
karakter, dan pola lingkungan fisik 
kota

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN 
TATA GUNA LAHAN
1. Mengidentifikasi tujuan dan prinsip-prinsip 

penggunaan/peruntukan perumahan, 
perdagangan, rekreasi, pendidikan, dan industri 
serta standar bagi penggunaan-penggunaan 
tersebut

2. Memfokuskan pada sifat dan pola perkembangan 
di dalam batas wilayah kota yang ada

– Perubahan apa yang diharapkan dalam 
pola tata guna lahan yang direncanakan

– Pertumbuhan sebesar apa yang dapat 
diakomodasikan di wilayah kota tersebut 
saat ini

3. Melihat secara terinci kawasan yang belum 
berkembang di sekitar wilayah tersebut, yang 
dianggap dapat memberikan pengaruh 

– Bila digunakan untuk pertanian atau 
digolongkan sebagai lahan pertanian kelas 
satu, maka harus dipertimbangkan 
dampak lingkungannya apalagi bila 
mengurangi penghasilan bahan makanan 
dari lahan itu. Lahan pertanian adalah 
harta dunia yang harus dilindungi melalui 
perencanaan tata guna lahan

4. Mempersatukan analisis dan hasil dari bagian-bagian 
sebelumnya dan mengusulkan suatu rencana 
penggunaan lahan yang komprehensif dan terpadu, baik 
bagi kota itu maupun wilayah pengaruhnya, termasuk 
semua kebutuhan, fasilitas-fasilitas dan kenikmatan yang 
dibutuhkan untuk melayani penduduk.

Tata guna 
lahan yang 
sudah ada

Rencana ini adalah unsur penting dalam upaya untuk mengelola 
pertumbuhan yang didasarkan  pada perkiraan pertumbuhan masa 
depan, pola perkembangan saat ini, dan keinginan daerah tentang 
seberapa besar pertumbuhuan dapat dikomodasikan secara fisik 
maupun finansial

5. Menganalisis dan  mengidentifikasi 
sarana-sarana yang dapat 
digunakan untuk melaksanakan 
rencana yang diusulkan

Untuk menjalin pola perkotaan ke 
dalam suatu kesatuan yang dapat 
diolah, dibutuhkan suatu unit 
lingkungan berskala manusiawi 
yang dapat dipakai. 

Penerapan unit lingkungan 
merupakan sarana untuk 
mengembalikan bentuk yang 
dapat dikenal dalam organisasi 
fisik kota

UNIT LINGKUNGAN
• Merupakan suatu lingkungan fisik dimana seorang ibu 

menyadari bahwa anaknya tidak akan menyebrang jalan lalu 
lintas dalam perjalanannya ke sekolah (sekolah yang berada 
dalam jarak perjalanan kaki dari rumah)

• Suatu lingkungan yang memungkinkan ibu rumah tangga 
dapat berjalan dengan santai ke pusat perbelanjaan untuk 
memperoleh barang rumah tangga

• Menempati sekitar 16 ha tanah dengan bentuk sedemikian 
rupa sehingga seorang anak tidak perlu berjalan sejauh 
setengah mil ke sekolah
 Sekitar 10% dari luas kawasan dialokasikan untuk 

rekreasi dan jalan
 Unit dilayani oleh sebuah fasilitas perbelanjaan, tempat 

ibadah, sebuah perpustakaan, dan pusat kegiatan 
masyarakat yang lokasinya berdekatan dengan sekolah

Unit Lingkungan Konsep Clarence Stein
Dalam laporannya mengenai “A Strategy for building a better 
America”  persatuan Arsitek AS menyetujui unit lingkungan 
sebagai unit pertumbuhan yang disarankan bagi 
pertumbuhan kota di masa depan.

Diperkirakan unit pertumbuhan akan terdiri dari antara 500-
3000 unit rumah (penduduk antara 1700-10000)

Konsep N.L. Engelhard Jr. mengajukan sebuah pola 
lingkungan komprehensif sebagai komponen dari segmen-
segmen yang terus menerus membesar dalam struktur kota.

– Unit tersebut mencakup sekolah dasar, kawasan 
perdagangan, dan sebuah tempat bermain. 

– Fasilitas-fasilitas ini dikelompokkan dekat pusatnya sehingga 
jarak berjalan kaki dari fasilitas-fasilitas ini ke rumah tidak 
melebihi setengah mil

– Sebuah sekolah dasar dengan jumlah murid sebesar antara 
600-800 akan mewakili penduduk sebesar 1700 keluarga 
dalam unit lingkungan itu 

– Dua unit lingkungan (3400 keluarga) akan mendukung 
sebuah SLTP dengan pusat rekreasi di dekatnya, jarak 
berjalan kaki tidak lebih 1 mil dari pusat rekreasi ke rumah 
yang terjauh

– Empat unit lingkungan (6800 keluarga) akan mendukung 
sebuah SLTA dan sebuah pusat perbelanjaan yang lebih 
besar, taman dan kawasan rekreasi yang lebih besar

• Sekolah dasar berada pada pusat unit dan 
berada dalam radius setengah mil dari semua 
penghuni lingkungan

• Sebuah pusat perbelanjaan kecil ditempatkan 
dekat sekolah

• Konsep jalan di kawasan perumahan 
disarankan cul-de-sac (jalan buntu untuk 
mencegah lalu lintas terusan)

• Ruang taman bersambung-sambung

taman

UNSUR-UNSUR PERENCANAAN KOTA
- REKREASI/WISATA

Rencana Clarence A. Perry

REKREASI LINGKUNGAN

Ada 3 kategori ruang rekreasi yang erat 
kaitannnya dengan luas lahan yang 
digunakan

1.Halaman bermain
2.Tempat bermain lingkungan
3.Lapangan bermain

Ketiga kategori di atas memenuhi fungsi 
spesifiknya baik dalam rancangan 
lingkungan maupun kelompok lingkungan 
(George Butler, Recreation areas, 1958)

Hampir sama 
dengan diagram 
Stein, tetapi usulan 
untuk jarak berjalan 
kaki adalah ¼ mil. 

Kawasan 
perbelanjaan 
diletakkan di 
persimpangan jalan 
lalu lintas di pojok 
luar, dan bukan pada 
pusat unit
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1. Halaman Bermain 
• Diperuntukan bagi anak-anak usia pra sekolah
• Untuk kawasan yang tidak padat kawasan ini 

ekivalen dengan halaman belakang rumah (ruang 
terbuka sekitar rumah)

• Satu halaman bermain, untuk kelompok keluarga 
berjumlah 30-60 keluarga untuk ukuran masing-
masing halaman 1500-2500 kaki persegi

• Halaman bermain harus dilengkapi dengan sarana-
sarana seperti ayunan, luncuran, kotak pasir, 
tempat senam, ruang untuk berlari dan permainan 
melingkar, sebagian diantaranya harus diperkeras

2. Tempat Bermain Lingkungan
• Tempat bermain lingkungan, yang dirancang untuk 

anak-anak berumur 6-14 tahun, dan merupakan 
pusat kegiatan rekreasi lingkungan

• Lokasi yang potensi untuk sebuah tempat bermain 
lingkungan adalah di sebelah pusat kegiatan 
masyarakat atau sekolah dasar, yang 
memungkinkan rekreasi dapat terlaksana dengan 
pengawasan. Adapun besaran ruang yang 
disarankan:

Tempat bermain harus memberikan suatu tempat 
bagi pengelola dan ruang terbuka untuk permainan, 
seperti lapangan sepak bola, kasti, bola tangan, 
bola voli, dsb

3. Lapangan Bermain
– Diperuntukan bagi remaja dan orang dewasa, 

yang memberikan berbagai kegiatan rekreasi
– Dapat melayani 4-5 lingkungan, dan jarak 

berjalan kaki tidak boleh melebihi 1 mil 
(sebaiknya radius ½ mil) 

– Standar ruang : 1 acre per 800 penduduk dengan 
ukuran minimun lapangan bermain 15 acre.

– Fasilitas yang direncanakan adalah tempat 
bermain lingkungan, dengan tambahan sepak 
bola, baseball, hockey, dan panahan, kolam 
renang, tempat pertunjukkan terbuka, tempat 
bermain musik, dan bangunan rekreasi

Taman Kota
• Merupakan lahan yang menyediakan 

fasilitas rekreasi dalam skala kota, seperi 
olah raga terpadu, padang golf umum, 
hiburan ruang terbuka dan kebun binatang 
dan botani.

• Taman-taman ini mempertahankan atau 
mengembalikan lingkungan alamiah ke 
kota, dan bila lokasinya sesuai maka hewan 
liarpun dapat dipertahankan sejauh 
mungkin

• Ukurannya berbeda-beda, namun 
umumnya wilayahnya luas

• Contoh : Fairmount park di Philadelphia 
dan Griffith park di Los Angeles yang 
mencakup hampir 4000 acre Forest Park di 
St. Louis dengan amphiteather terbukanya 
yang terkenal 1380 acre  

Contoh standar minimal untuk rekreasi umum, Dinas Perencanaan, di 
Los Angeles California 

SEKOLAH-SEKOLAH UMUM
• Kebanyakan daerah lebih 

membutuhkan sekolah dasar, yang 
dapat menampung 600-800 murid 
untuk 6 kelas pertama. Sehingga 
lingkungan yang direncanakan di 
sekitar sekolah terdiri antara 1500-
1700 keluarga, atau antara 5000-6000 
penduduk

• Dua lingkungan diperkirakan dapat 
mendukung SLTP dengan jumlah 
murid 1000-1200 orang (jarak 1 mil)

• Empat lingkungan diperkirakan dapat 
mendukung sebuah SLTA dengan 
jumlah murid 1500 orang (jarak 1,5 
mil)

Contoh standar taman bermain 
untuk sebuah sekolah pada 
tingkat kabupaten di Denver, 
Colorado 

UNSUR-UNSUR PERENCANAAN KOTA
- TRANSPORTASI

TRANSPORTASI

Hubungan antara transportasi dan tata guna lahan 
sangatlah penting. Bermacam-macam pola 
pengembangan lahan menghasilkan bermacam-macam 
kebutuhan akan transportasi.

Bentuk sistem sirkulai mempengaruhi  pola 
pengambangan lingkungan perkotaan dan pola tata guna 
lahan. 

Permasalahan transportasi modern adalah 
keselamatannya.

– Di Amerika tahun 1960 dan 1982 kendaraan bermotor 
telah menjadi senjata pembunuh, dimana tingkat 
kecelakaan per tahun di Amerika Serikat 10.400.000 
menjadi 18.121.000 sehingga kematian meningkat dari 
38.600 menjadi 47.300 per tahun 

– Di California, kendaraan bermotor merupakan gaya 
hidup sehingga kematian meningkat dari 5.114 pada 
tahun 1970 menjadi 5.860 pada tahun 1980.

• Kematian yang melibatkan pejalan kaki 
meningkat dari 9.900 pada tahun 1970 
menjadi 10.300 pada tahun 1972 

• Kecelakaan pejalan kaki 25% dari jumlah yang 
meninggal akibat tabrakan kendaraan 
bermotor atau pun karena kematian lain yang 
berkaitan dengan kendaraan bermotor 
(menabrak pohon, tiang telepon, bangunan, 
dsb

Banyak dari tragedi-tragedi ini yang terjadi 
akibat kurang hati-hati, namun tekanan yang 
diakibatkan oleh kekacauan kota modern 
mungkin bisa  dikurangi dengan membangun 
jalan dan jalan raya secara teratur
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Mengapa sistem transportasi perlu 
direncanakan:
– Menjamin keterkaitan di antara sistem 

sirkulasi suatu kawasan dengan sistem 
sirkulasi pada kawasan sekitarnya

– Meningkatkan hubungan fungsional di 
antara berbagai jenis peruntukkan di dalam 
kawasan

• Rencana sistem transportasi mencakup jalan raya 
dan jalan-jalan utama, rute angkutan umum, jalan 
kereta api, bandar udara, dan jalan air

• Rencana tersebut mempolakan rute transportasi di 
seluruh kota dan sekitarnya

• Di dalam rencana ini, semua jalur kendaraan yang 
diintegrasikan untuk memindahkan orang dan 
barang di dalam dan di sekitar daerah perkotaan

• Sejalan dengan perkembangan kota, maka rencana 
sirkulasi akan menjadi suatu acuan untuk 
membangun dan memperluas sistem sirkulasi

Ilustrasi: Orchard Transportation Plan

Contoh Standar jalan yang digunakan di Los Angeles, 
California tahun 1979

Isu sistem transportasi 

KOTA MASA DEPAN
Tunnel system

Ilustrasi: Minnepolis Skyway System

High Level Inter-Block Links High Level Inter-Block Links

A Walk Through The City

Direct connection from MRT/LRT and interceptor 
car parks do developmentn

Pool Kendaraan 
Pool kendaraan merupakan usaha untuk mengurangi 
tekanan pada lahan pusat kota untuk parkir sehingga 
mengurangi biaya bangunan-bangunan baru dalam kota 
yang terbatas dan kritis 

Contoh:
Menara Marina di pinggir Sungai Chicago di 
kota Chicago, menyediakan tampat perkir 
lebih dari 13 lantai pada masing-masing 
menara kembar.

Menara terletak dalam jarak 
berjalan kaki yang mudah dari 
kantor-kantor, perusahaan, 
apartemen, dsb.

Usaha menyediakan pool 
kendaraan ini menyebabkan 
pergerakan mobil setempat 
menjadi minimal bagi 
penghuni bangunan-bangunan 
yang menjulang di kawasan 
tersebut
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Bagaimana dengan isu sistem tata guna lahan dan 
transportasi di Medan khususnya?

Pusat kota Medan Transportasi meliputi : 

A. Transportasi Darat

Transportasi darat meliputi jalan raya, jalan rel, sungai 
dan danau, serta penyeberangan. Pelayanan transportasi 
mengarah pada integrasi antar/inter moda dengan 
tersedianya fasilitas terminal yang memadai.

LAND USE EKSISTING LAND USE EKSISTING HARUS DIRENCANAKAN 
KEMBALI SEIRING DENGAN PERUBAHAN 
RENCANA SISTEM LALU LINTAS

Transportasi Jalan
Terminal merupakan titik simpul dari perjalanan-perjalanan 
yang ada dari suatu jaringan jalan.  
Sesuai dengan ketentuan, terminal diklasifikasikan atas tipe A, 
B, dan C dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

terminal tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 
angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota antar 
propinsi, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan 
kota, dan angkutan pedesaan,
terminal tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 
angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan 
angkutan pedesaan, 
terminal tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 
angkutan pedesaan. 

Disamping terminal penumpang terdapat teminal barang yang 
digunakan untuk angkutan barang dengan kendaraan umum 
yang tidak dibatasi wilayah pelayanannya. 

Transportasi Jalan Rel
Sesuai dengan sifatnya yang massal, kereta api merupakan moda 
transportasi yang efektif dan efisien. 
Khusus di Indonesia: Kereta api akan dikembangkan sebagai 
moda transportasi darat yang paling utama dikarenakan akan 
memberi dampak positif secara nasional antara lain mengurangi 
kepadatan jalan raya, penghematan konsumsi energi, 
pengurangan tingkat kecelakaan, pengurangan kemacetan, 
tingkat polusi yang rendah serta penghematan lahan. 

Contoh:

Daerah Barbican di pusat 
kota London, yang berperan 
sebagai zona komersial 
residensial dan kultural yang 
dibangun sekitar 1960

Jaringan kereta api layang 
sebagai wujud perkembangan 
teknologi pada masa itu 
membawa perubahan pada 
struktur morfologi kota dan 
wajah kota
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Contoh Kota Medan

1862 1888

1918 1945

1972 1995

1862

• Pertumbuhan kota Medan hanya terbatas 
pada kecamatan Medan Labuhan dan 
Medan Deli. Pertumbuhan kampung 
dimulai dari pinggiran sungai, dan tumbuh 
kampung ilir, Hamparan Perak, Careseuhe, 
Mertubuta, Rengas Kupang, Glugur, dan 
Medan.

1888

• Pada pusat kota sendiri pertumbuhan ini 
semakin pesat dikarenakan adanya sarana 
jalan dan jalur kereta api

1918-1995

• Perkembangan pemukiman semakin 
menyebar sebagai implikasi pesatnya 
sarana dan prasarana lingkungan yang 
semakin baik

Untuk lebih mempercepat 
pengangkutan hasil-hasil 
perkebunan, maka dibangun rel 
Kereta Api Belawan berdekatan 
dengan jalan Kesawan dan 
stasiunnya di Jl. Kereta Api. 
Sementara, sebagai implikasinya 
Kesawan sendiri telah tumbuh 
menjadi daerah perdagangan 
yang ramai dengan dibangunnya 
toko-toko, restoran, bank, 
toserba, dll.

Terjadi perubahan sistem struktur dan morfologi kota pada kawasan Kesawan 

Kesawan tumbuh  menjadi daerah 
perdagangan yang ramai 

Contoh Perkembangan teknologi transportasi terhadap struktur 
dan morfologi kawasan Kelurahan Kesawan

Munculnya teknologi jalan dan 
transportasi kereta api menjadi cikal 
bakal pertumbuhan struktur kota

Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
Prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan berupa dermaga atau 
pelabuhan penyeberangan. 
Transportasi sungai dan danau hanya berkembang pada daerah-daerah tertentu 
karena keadaan fisik wilayah, sosio-ekonomi dan secara ekonomis 
memungkinkan. 

Mis. Di Indoensia, hingga tahun 1996, kondisi prasarana angkutan sungai danau 
dan penyeberangan sudah cukup mendukung pengembangan dan peningkatan 
pelayanan angkutan. Jumlah dermaga sungai/danau dan pelabuhan 
penyeberangan yang telah dan sedang dibangun pemerintah Indonesia 
sebanyak 138. 

Transportasi penyeberangan bagian dari prasarana transportasi jalan atau rel 
yang berfungsi sebagai ruang lalu lintas (jembatan bergerak) yang dapat berupa 
alur pelayaran di laut, sungai dan danau. 

Mis. Lintas penyeberangan yang menghubungan pelabuhan penyeberangan satu 
dengan pelabuhan penyeberangan lain atau yang menghubungan beberapa 
pelabuhan penyeberangan dewasa ini terdapat 98 lintasan diseluruh Indonesia. 
Diantara lintasan tersebut terdapat 34 lintasan perintis dan 16 lintasan komersial. 

B. Transportasi Laut 

Pertumbuhan angkutan laut melalui pelabuhan semakin meningkat dan sangat 
besar peranannya dalam menunjang kegiatan ekonomi nasional, daerah dan 
regional. 

MIs. Pelabuhan laut sebagai salah satu substitusi transportasi laut di Indonesia 
saat ini telah memberikan perannya yang terpenting sebagai pintu gerbang 
perekonomian daerah, simpul utama dan kegiatan antar moda dan sebagai 
terminal dalam distribusi barang. 

Pembangunan fasilitas pelabuhan laut bertujuan untuk menata struktur pelabuhan 
laut mulai dari pelabuhan peti kemas, pelabuhan semi peti kemas atau 
konvensional, pelabuhan khusus, pelabuhan rakyat dan pelabuhan perintis. Hal ini 
berkaitan dengan peningkatan fungsi pelabuhan pengumpul dan pengumpan agar 
tercapai efisiensi dan investasi maupun kegiatan operasional sehingga dapat 
mengurangi biaya transportasi. 
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Kota Batavia di Pulau Jawa tahun 
1754, yang pada saat itu 
merupakan ibu kota pemerintahan 
Hindia Belanda di Jawa. Konsep 
perancangan stuktur jaringan 
transportasi sungai/laut di 
latarbelakangi oleh pemikiran 
HIPODEMUS dengan pola gridnya 

Savannah, merupakan kota koloni 
baru di Georgia yang berdiri 29 
Maret 1734. 
Pola dari kawasan ini juga 
dilatarbelakangi oleh sistem 
jaringan tansportasi  sungai 
dengan struktur gridion

Kondisi ini terjadi pada masa 
Barok (1640-1760)

C. Transportasi Udara 
Transportasi udara sebagai bagian integral dari sistem transportasi nasional, 
telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan 
adanya peningkatan yang terus menerus pada jumlah penumpang, barang dan 
jasa yang diangkut. 

Demikian juga peningkatan pelayanan antara lain melalui penambahan jumlah 
kapasitas yang disediakan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang 
lainnya yang sangat berpengaruh kepada pelayanan transportasi udara. 

Jaringan prasarana transportasi udara terdiri dari simpul yang berwujud bandar 
udara dan ruang lalu lintas udara. 
• Bandar udara berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi bandar 

udara pusat penyebaran primer, sekunder, tersier dan bukan pusat 
penyebaran. 

• Berdasarkan wilayah pelayanan penerbangannya dikelompokkan menjadi 
bandar udara internasional dan bandar udara domestik. 

• Sedangkan berdasarkan penyelenggaraannya bandar udara dibedakan atas 
bandar udara umum (UPT), bandar udara umum yang diselenggarakan oleh 
badan usaha kebandar udaraan dan bandar udara khusus yang dikelola 
oleh pengelola bandar udara khusus untuk keperluan sendiri. 


