


Latar Belakang
Untuk memperkuat dan 
melindungi kota-kota bersejarah
dan objek-objek unik yang 
terdapat di dalamnya, sebagai 
usaha untuk mmpertahankan 
SPIRIT OF PLACE bersamaan 
dengan pertumbuhan dan 
perubahan yang terjadi .perubahan yang terjadi .

Kota Bersejarah
Kota yang memiliki kekuatan 
makna dan rasa, ditinjau dari 
aspek perjalanan sejarahnya 
yang mungkin tidak dimiliki oleh
kota atau tempat lain



Untuk mempertahankan  makna suatu kota perlu diidentifikasi:

1.Citra, yang dapat terbentuk melalui struktur permukiman 
dengan sejarahnya, ekspresi k
bentuk jalan, bangunan sekita

2. Ruang, yang terbentuk ole
kota-kota tua, alun-alun, sungai pembatas ruang dan lain
yang menjadi kekuatan untuk 
masyarakatnyamasyarakatnya

3.Karakter, site dari sebuah
dari arsitektur yang ada di kot
permukaan arkade, bentukan rumah, ruang terbuka, dsb

4.Genius Loci, merupakan jiwa suatu tempat yang dapat 
dirasakan. Strukturnya berupa
dicakup adalah identitas kesel

Untuk mempertahankan  makna suatu kota perlu diidentifikasi:

yang dapat terbentuk melalui struktur permukiman 

esi komponen pendukungnya seperti 
ekitarnya dalam keseluruhan tata ruang

 oleh struktur pembentuk ruang berupa

alun, sungai pembatas ruang dan lain-lain, 
tuk sumber integrasi dan dinamisasi 

buah kota secara keseluruhan, kekuatan

i kota tersebut, tipe dari ruang umum, 
permukaan arkade, bentukan rumah, ruang terbuka, dsb

merupakan jiwa suatu tempat yang dapat 

rupa fakta bahwa identitas kota yang 
eseluruhan dari perjalanan sejarahnya 



Merupakan contoh usaha 
pelestarian karakter kota 
bersejarah



6. Merupakan daerah studi 
yang tepat untuk 
menentukan bagaimana 
melindungi keunikannya 
dan bagaimana 
dibutuhkannya 
pertumbuhan ekonomi 
tanpa harus 
meghancurkan karakter 
yang ada

1. Letaknya yang strategis, 
terjangkau dalam waktu 
satu jam perjalanan dari 
Houston, Texas

2. Dekat dengan tujuan turis 
yang telah direncanakan 9 
mil ke Barat Washington di 
Brazzos State Park

3. Terletak di daerah historic 
TexasTexas

4. Merupakan Townscape yang
unik dengan ketaraturan 
pola tatanan rumah-rumah 
tua dan struktur komersial 
yang baik

5. Merupakan downtown 
utama yang berfungsi 
sebagai pusat komersial 
untuk daerah sekitarnya



PROSES

Proyek merupakan desain 
proses yang memiliki dua 
tujuan utama dalam usaha 
melindungi keunikan karakter 
kota dan partisipasi penduduk

Partisipasi penduduk
selama proyek meliputi :

Aerial view of Navasota

selama proyek meliputi :

•Pertemuan dengan publik

•Workshop

•Presentasi dan

•Percakapan individual



Pola rumah pada 
townscape

Tujuan utama dilakukannya 
pelestarian kota :

Untuk mengerti karakter 
kota, 
mengkomunikasikan 
karakter dengan 
penghuni kota, dan penghuni kota, dan 
menciptakan rencana 
untuk melestarikan 
karakter khusus sebagai 
usaha memvitalkan 
kembali bagian kota 
yang miskin karakter
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FEEDBACK AND REVISIONFEEDBACK AND REVISION

1. TUJUAN DAN NILAI

2. PENCARIAN TERHADAP KEUNIKAN

3. ANALISA DAN INVENTARISASI

4. RENCANA PRESERVASI KEUNIKAN

5. RENCANA RUANG TERBUKA

6. PELAKSANAAN (IMPLEMENTASI)

7. PENGAWASAN DAN PEMBAHARUAN 
(PENGUBAHAN)

Teori dan Prinsip Proses Desain 
dalam Usaha Meningkatkan 

Kualitas Citra Kota Bersejarah

•Perancang menyertakan seluruh 
pihak-pihak yang mewakili seluruh 
kepentingan yang ada dan berkaitan 
langsung dengan kawasan bersejarah
tersebut, baik individu maupun 
kelembagaan

•Pihak-pihak yang dilibatkan sebagai 
narasumber adalah penduduk, para 
pakar, pejabat dan tokoh-tokoh 
masyarakat

•Membuat suatu forum yang 
mempertemukan semuanya, sehingga
perancang dapat mengerti 
permasalahan sesungguhnya sebagai
bahan pertimbangan dalam proses 
desain



LANGKAH PERTAMA

TUJUAN DAN NILAI
Membagikan kuisioner untuk mengetahui secara jelas pendapat pihak
pihak yang terlibat mengenai keunikan dan karakter kawasan kota 
bersejarah tersebut

Asumsi Dasar mengenai pendapat penduduk

1.Downtown akan tetap sebagai pusat ekonomi dan 
komersial kotakomersial kota

2.Bangunan bersejarah dan struktur kota akan dilindungi

3.Pohon-pohon akan dipertaha

4.Kota tersebut akan menjadi daerah tujuan wisata

5.Orang-orang bersemangat u
pelestarian kota bersejarah

TUJUAN DAN NILAI
Membagikan kuisioner untuk mengetahui secara jelas pendapat pihak-
pihak yang terlibat mengenai keunikan dan karakter kawasan kota 

Asumsi Dasar mengenai pendapat penduduk

Downtown akan tetap sebagai pusat ekonomi dan 

Bangunan bersejarah dan struktur kota akan dilindungi

rtahankan atau ditanam kembali

Kota tersebut akan menjadi daerah tujuan wisata

at untuk ikut terlibat dalam proyek
pelestarian kota bersejarah



TUJUAN 

1.Mendorong masyarakat lokal untuk berpartisipasi 
dalam proyek dan pemerint
kepada masyarakat melalui pertemuan umum dan 
surat kabar

2.Mengidentifikasi keinginan 
terhadap pertumbuhan dan
tersebut
terhadap pertumbuhan dan
tersebut

3.Mengidentifikasi dan mempertahankan kualitas dan 
karakter yang ingin dipertahankan

4.Menyediakan kerangka mengenai rencana kota dan 
zoning yang akan menjadi aspek terpeliharanya 
kualitas penampilan dan image kota 

5.Dll 

Mendorong masyarakat lokal untuk berpartisipasi 
erintah tetap terus memberitau 

kepada masyarakat melalui pertemuan umum dan 

nan dan tujuan dari masyarakat  
 dan perubahan kota bersejarah  dan perubahan kota bersejarah 

Mengidentifikasi dan mempertahankan kualitas dan 
karakter yang ingin dipertahankan

Menyediakan kerangka mengenai rencana kota dan 
zoning yang akan menjadi aspek terpeliharanya 
kualitas penampilan dan image kota 



LANGKAH KEDUA

PENCARIAN 
KEUNIKAN
1.Menghasilkan 
pembuatan peta 
karakter kota 
bersejarah Navasota. 
Peta-peta tersebut 
merupakan dasar 
Peta-peta tersebut 
merupakan dasar 
untuk menganalisa 
letak keunikan daerah
tersebut.  

2.Menghasilkan analisa 
yang lebih mendetail, 
sehingga ditemukan 
nilai daerah mana 
yang paling istimewa 
dan daerah mana 
yang memerlukan 
perhatian khusus



Key Point 

Entry point 

Statue 

Mengidentifikasi hal-hal 
yang paling dirasakan 
khusus tentang Navasota 
oleh orang-orang 
Navasota

Dari peta karakter 
tersebut, terdapat rumah,
gereja dan lokasi 
bersejarahbersejarah

Key View-pemandangan 
yang bagus yang memiliki
karakter khusus

Titik masuk (Entry Point)
titik dimana kebanyakan 
masyarakat merasakan 
saat mereka masuk kota 





LANGKAH KETIGA

ANALISA DAN 
INVENTARISAS
Menghasilkan analisa detail 
pemetaan mengenai alam 
(natural system), budaya 
(cultural system) dan fakta 
visual (visual system) serta visual (visual system) serta 
peranannya dalam mencipta
keunikan



NATURAL yang terdiri dari 

• Peta Topografi No 1

• Peta Permukaan air no.

• Peta daerah alami no. 3

• Peta karakter alam yan
unik no. 4

• Peta densitas vegetasi 



CULTURAL yang terdiri dari

• Peta Penggunaan Lahan no

• Peta Kepemilikan lahan no.

• Peta fase pertumbuhan no.

• Peta sumber bersejarah no

• Peta jaringan transportasi n

• Peta infrastruktur yang ada

• Peta struktur kota no. 12



VISUAL yang terdiri dari 

• Peta analisa visual No. 

• Peta jalan-jalan dan tem
khusus 



LANGKAH KEEMPAT

RENCANA 
PRESERVASI 
KEUNIKAN KOTA
Langkah ini akan menentukan
rekomendasi pertama dalam 
peningkatan kualitas citra dar
kota bersejarah. kota bersejarah. 

Rencana ini adalah hasil dari 
analisa sebelumnya dan hasil
langsung dari pendapat 
masyarakat dan membuat pe
komposit (peta yang 
menggambarkan daerah pent
kota yang berperan dalam 
membentuk karakter kota) ya
menunjukkan fakta alami, 
budaya dan visual



NUP (T

PLAN)

keunikan Navasota, yang dibuat dengan 
meng
diman
ke-4 diperoleh.

Tiga d
dari p
rencana NUP

1.

2.

3.

UP (THE NAVASOTA UNIQUENESS PRESERVATIO

PLAN)merupakan peta rencana preservasi 
keunikan Navasota, yang dibuat dengan 
enggunakan teknik menumpuk secara lang
imana 3 peta komposit ditumpuk sehingga p
4 diperoleh.

iga daerah dengan keunikan berbeda dihasil
ari proses komposit dan ditampilkan dalam 
rencana NUP

Daerah yang diindikasikan sebagai yang 
paling kritis yaitu sepanjang sungai Ceda
dan daerah yang paling scenic (memiliki dan daerah yang paling scenic (memiliki 
pandangan alami yang baik), bersejarah 
serta bervegetasi di daerah selatan kota

Daerah yang diindikasikan sebagai bagia
terbesar dari bagian selatan Navasota ya
memiliki lebih sedikit unsur sejarah atau
tempat dengan pandangan alami yang m
bermakna khusus

Daerah yang diindikasikan paling rendah
maknanya seperti daerah down town dan
jalan masuk Washington



RENCANA PELESTARIAN KEUNIKAN
NAVASOTA (NUP) dibuat dengan 
menggunakan secara langsung 3 pe
komposit (peta no. 15, 16 dan 17), 
ditumpuk sehingga diperoleh peta k
4 yaitu peta no. 18. 

Peta ini menunjukkan daerah yang 
memiliki peranan utama dalam 
mengekspresikan keunikan kota. Ti
daerah dengan keunikan berbeda 
dihasilkan dari proses komposit dan
ditunjukkan dalam rencana NUP.ditunjukkan dalam rencana NUP.

A. Daerah yang diindikasikan 
sebagai daerah yang paling kri

B. Daerah bagian terbesar dari 
bagian selatan Navasota yang 
memiliki lebih sedikit unsur 
sejarah atau tempat yang 
memiliki pemandangan alam 
yang masih khusus

C. Daerah yang paling rendah yan
ditunjukkan sebagai daerah 
downtown, dan jalan masuk 
jalan Washington



REKOMENDASI PERTAMA

Rencana Preservasi Keunikan Kota menentukan 
daerah khusus yang diseleksi pertumbuhannya.

Perubahan akan didesain untuk melindungi dan 
menambah imagenya

Metoda untuk melindungi daerah ini adalah dengan Metoda untuk melindungi daerah ini adalah dengan 
membentuk NUPC (Navasota Uniqueness 
Preservation Committee) 

Rencana Preservasi Keunikan Kota menentukan 
daerah khusus yang diseleksi pertumbuhannya.

Perubahan akan didesain untuk melindungi dan 

Metoda untuk melindungi daerah ini adalah dengan Metoda untuk melindungi daerah ini adalah dengan 
membentuk NUPC (Navasota Uniqueness 



Komite ini memiliki tugas, aktivitas dan kekuasaan antara lain:

1. Komite memiliki kuasa menilai kembali keseluruhan proposal 
pertumbuhan dan perubahan pad

2. Komite bekerja dekat dengan agen perencana dan kelompok 
masyarakat yang membantu mengkoordinasikan seluruh usaha 
perencanaan yang mempengaruhi keunikan daerah

3. Komite harus secara konstan me
nilai yang termasuk dalam renca
aktivitas ini, komite melaksanakan workshop dengan masyarakat 
secara teratur

4. Komite memberi kuasa untuk melakukan studi khusus dan dapat 
memberikan saran perbaikan untuk daerah yang khusus pada NUP

5. Komite berkuasa untuk  mengeva
rekomendasi khusus yang tertera pada 

Komite ini memiliki tugas, aktivitas dan kekuasaan antara lain:

Komite memiliki kuasa menilai kembali keseluruhan proposal 
 pada daerah yang tunjukkan dalam NUP

Komite bekerja dekat dengan agen perencana dan kelompok 
masyarakat yang membantu mengkoordinasikan seluruh usaha 
perencanaan yang mempengaruhi keunikan daerah

 mengevaluasi kembali tujuan dan nilai-
ncana keunikan. Sebagai bagian dari 

aktivitas ini, komite melaksanakan workshop dengan masyarakat 

Komite memberi kuasa untuk melakukan studi khusus dan dapat 
memberikan saran perbaikan untuk daerah yang khusus pada NUP

gevaluasi panduan/guideline berdasarkan
rekomendasi khusus yang tertera pada langkah 5



LANGKAH KELIMA

RENCANA 
RUANG UMUM 
NAVASOTA
Rencana ini memperlihatkan 
daerah yang secara langsung
mempengaruhi kualitas kota, 
image, dan guideline umum image, dan guideline umum 
yang diperlukan .

Rencana ini didasarkan pada 
analisa menyeluruh dari kota 
bersejarah dan digambarkan 
pada peta konseptual Rencan
Ruang Umum



Secara konseptual Rencana 
Ruang Umum, menggambarkan
9 zona pada kota Navasota yan
memerlukan rekomendasi 
khusus. 



GUIDELINE DASAR

Guideline ini diorientasikan untuk se
yang akan datang dan keputusan terhadap perubahan yang 
mempengaruhi perlindungan dan penambahan dari kualitas kota.

• Guideline ini harus mencakup perlindungan keunikan kota yang 
ditemukan dan penambahan daerah
perkembangan

• Semua keputusan pertumbuhan d• Semua keputusan pertumbuhan d
merefleksikan keinginan mempro
dan kualitas tinggi 

• Masyarakat harus terlibat dalam p
pengembangan kota dan keputus
kota

• Daerah publik harus memiliki kua
tinggi, serta merefleksikan keingi
tinggi

k semua pertumbuhan kota pada masa 
yang akan datang dan keputusan terhadap perubahan yang 
mempengaruhi perlindungan dan penambahan dari kualitas kota.

Guideline ini harus mencakup perlindungan keunikan kota yang 
ditemukan dan penambahan daerah-daerah yang memerlukan 

an dan rencana konstruksi baru harus an dan rencana konstruksi baru harus 
produksi sebuah kota dengan karakter 

lam proses yang terorganisasi untuk usaha
utusan perubahan yang mempengaruhi 

i kualitas perencanaan dan desain yang 
inginan orang akan standar hidup yang 



• Tujuan guideline harus memelihara karakter, 
semangat, kualitas dan image ‘sense of place 
Navasota’

• Adanya peraturan terhadap penebangan pohon
pohon jalan dan membuat kebijakan penanaman 
kembali. Peraturan ini membutuhkan pengembang 
swasta untuk menanam pohon di lingkungannya, 
sebagai program penanaman pohonsebagai program penanaman pohon
kota  

Tujuan guideline harus memelihara karakter, 
semangat, kualitas dan image ‘sense of place 

Adanya peraturan terhadap penebangan pohon-
pohon jalan dan membuat kebijakan penanaman 
kembali. Peraturan ini membutuhkan pengembang 
swasta untuk menanam pohon di lingkungannya, 
sebagai program penanaman pohon-pohon jalan sebagai program penanaman pohon-pohon jalan 



GUIDELINE KHUSUS DENGAN 
PENGELOMPOKKAN

Taman Quad 

Merupakan ruang umum berbentuk 
empat persegi yang didesain untuk 
rek
be
memiliki karakter alami yang dapat 
dinikmati.

•

•

•

GUIDELINE KHUSUS DENGAN 
PENGELOMPOKKAN

Taman Quad – Zona 1

Merupakan ruang umum berbentuk 
empat persegi yang didesain untuk 
rekreasi yang dapat dijangkau dengan 
berjalan kaki, dan naik sepeda, serta 
memiliki karakter alami yang dapat 
dinikmati.

• Nama taman harus memperkuat 
karakter uniknya dan/atau memberi 
petunjuk lokasi

• Taman harus menekankan akses bagi
pejalan kaki atau pengguna sepeda 
sama seperti mobil

• Taman harus menyediakan kesempata
rekreasi dan bersuasana  alami



Zona jalan masuk
dan 4

Jal
kes
pengunjung secara sama. 

Rekomendasi ini didesain untuk 
me
jalan masuk utama ke Navasota

Zona jalan masuk– Zona 2,3, 
dan 4

Jalan masuk ke kota harus memberi 
kesan pertama kepada penduduk dan 
pengunjung secara sama. 

Rekomendasi ini didesain untuk 
memelihara karakter atau menambah 
jalan masuk utama ke Navasota



Zona masuk selatan

•

•

•

•

•

•
Merupakan jalan masuk 
selatan dari Hempstead dan 
Houston 

Zona masuk selatan– Zona 2

•Tanda jalan masuk selamat datang bag
pengunjung ke Navasota

•Membangun Sekolah Carver bagi 
fasilitas masyarakat

•Mendorong pembangunan perumahan 
Selatan jalan Teague, dan area 
komersial yang menuju arah utara

•Tanaman, pohon jalan, dan pagar haru
digunakan sebagai pembatas kawasan 
perumahan 

•Signage, perabot kota,   dll harus 
diawasi dengan kebijakan

•Kualitas pembangunan harus menjaga 
image positif kota. Warna terang dan 
bentuk yang mengalihkan perhatian 
harus dihindari



Zona masuk utara

•

•

•

••

•

•

Jalan masuk utara dari Bryan, 
yang menyatu dengan daerah 
perbatasan komersial di Jalan 
Northside. Kabel telepon, 
listrik, signage, dsb dalam 
keadaan tidak terorganisasi

Zona masuk utara– Zona 3

Kondisi eksisting alami di utara dari 
Northside Drive harus dipertahankan

Dibangun titik masuk pada belokan jalan
dekat Northside dengan memperlebar 
jalan, menempatkan tanda selamat 
datang dan membuat garis tengah jalan
(median)

Semua utilitas harus dibawah tanah

Keteraturan tanda-tanda/signage harus Keteraturan tanda-tanda/signage harus 
dibuat secara hukum untuk mengawasi 
ukuran dan konfigurasi tanda 

Tanaman digunakan sebagai pembatas 
tempat parkir yang dekat dengan 
perusahaan-perusahaan komersial

Melewati sungai harus merupakan 
kejadian yang memperlihatkan jalan 
masuk ke downtown, dengan tanda-tand
desain yang baik pada masing-masing si
dari jembatan



Zona masuk barat

Merupakan jalan masuk barat dari 
Bre
Navasota.

Guideline

•

•

•

•

•

•

Image awal positif karena jalan ini 
melalui Brule Park yang sangat 
menyenangkan

Zona masuk barat– Zona 4

Merupakan jalan masuk barat dari 
Brenham, dan yang paling tidak jelas ke 
Navasota.

Guideline

• Dibutuhkan pembangunan struktur bar
agar sesuai dengan penampilan yang 
diinginkan, standar dari tanda-tanda, 
dan mendorong pembangunan eksistin

• Mempertahankan penggunaan campura
komersial dan perumahankomersial dan perumahan

• Bangunan retail tetap dekat dengan 
downtown

• Mempertahankan situasi tempat dan 
mendorong variasi pemunduran ke 
belakang (set back)

• Menciptakan jalan-jalan tepi dan 
penggunaan sepeda

• Menempatkan tanda “selamat datang k
Navasota” yang permanen 



Special District

Zona Prioritas 

Dis
besar daerah

Daerah dikarakterkan oleh struktur 
be
vegetasi yang sudah lama, rumah
dan gereja
tepi jalan, bunga
bata dan batu. 

Special District– Zona 5 ; 

Zona Prioritas 

Districk khusus mendominasi sebagian 
besar daerah-daerah di Navasota. 

Daerah dikarakterkan oleh struktur 
bersejarahnya yang baik, seperti sistem 
vegetasi yang sudah lama, rumah-rumah 
dan gereja-gereja yang terjaga baik, tepi
tepi jalan, bunga-bunga, konstruksi kayu,
bata dan batu. 

Rumah-rumah bersejara
yang banyak ditemukan
pada jalan-jalan utama



Guideline

• Konstruksi baru dalam daerah ini harus
pada konstruksi kota yang tua di Navasota

• Daerah yang khusus harus didesain un
masa yang akan datang 

• Tempat-tempat komersial yang tiba-tib
sementara daerah komersial yang telah
kembali untuk menyesuaikan dengan image yang diinginkan 

• Pohon-pohon ditanam kembali berdasa
(berdasarkan tree matrix yang disarankan)

arus serasi dengan image karakter yang telah ad
pada konstruksi kota yang tua di Navasota

n untuk memberi arahan bagi semua perubahan d

tiba muncul harus selektif untuk tetap diadakan
telah ada harus dimodifikasi dan dialokasikan 

kembali untuk menyesuaikan dengan image yang diinginkan 

dasarkan daftar yang telah direkomendasikan 
(berdasarkan tree matrix yang disarankan)



• Sebuah taman harus dibuat di lahan 
terbuka di depan gereja Lutheran dan 
struktur komersial yang ada harus 
dimodifikasi atau dilokasikan kembali

• Pandangan dari Washington Avenue  ke 
gereja Prebysterian harus tetap terbuka

• Penggunaan yang baru harus 
disesuaikan dengan rumah-rumah tua 
sepanjang Washington Avenue

• Daerah ini dimasukkan pada National 
Register of Historic Place sebagai 
daerah bersejarah 

Sebuah taman harus dibuat di lahan 
terbuka di depan gereja Lutheran dan 
struktur komersial yang ada harus 
dimodifikasi atau dilokasikan kembali

Pandangan dari Washington Avenue  ke 
gereja Prebysterian harus tetap terbuka

Penggunaan yang baru harus 
rumah tua 

sepanjang Washington Avenue

Daerah ini dimasukkan pada National 
Register of Historic Place sebagai 



Daerah Downtown

Zona Prioritas

Da
zon
khusus yang potensial.

Per
tua
yan
kota yang diinginkan kota
lainnyalainnya

Daerah Downtown– Zona 6

Zona Prioritas

Daerah downtown Navasota merupakan 
zona terbaik yang dekat dengan daerah 
khusus yang potensial.

Percampuran antara bangunan komersial 
tua yang baik dengan daerah perbelanjaa
yang sibuk menciptakan Navasota sebaga
kota yang diinginkan kota-kota Texas 
lainnyalainnya

Suasana 
kawasan 
komersial d
zona 6



Guideline

• Memprioritaskan pengembangan tempat berkumpul umum dan tempat duduk 
terutama antara sungai Cedar dan Was
berpotongan dengan Washington Avenue

• Revitalisasi pada Railroad Avenue dengan pembentukan ruang

Suasana ruang umum pada 
zona 6

Memprioritaskan pengembangan tempat berkumpul umum dan tempat duduk 
Washington Avenue dan akhir jalan Farguar yang

berpotongan dengan Washington Avenue

Revitalisasi pada Railroad Avenue dengan pembentukan ruang-ruang umum



• Melakukan seleksi/pemantauan renovasi pada fasade
setiap pemilik bangunan harus sering berkonsultasi

• Tanaman pada jalan utama dibutuhkan untuk memberikan keteduhan 

• Aktivitas baru seperti restoran dan hotel harus didukung

• Sistem yang berhubungan dengan perabot jalan harus dirancang

• Standar dari signage harus dikembangkan

• Parkir harus diorganisasikan dengan tempat
sepanjang Washington

Washington Avenue

Melakukan seleksi/pemantauan renovasi pada fasade-fasade bangunan, dimana 
setiap pemilik bangunan harus sering berkonsultasi

Tanaman pada jalan utama dibutuhkan untuk memberikan keteduhan 

Aktivitas baru seperti restoran dan hotel harus didukung

Sistem yang berhubungan dengan perabot jalan harus dirancang

Standar dari signage harus dikembangkan

Parkir harus diorganisasikan dengan tempat-tempat baru yang disediakan di 

Washington Avenue



Public Space

Ter
yan
kawasan sekolah

Guideline

•

•

•

•

•

Public Space– Zona 7

Terdapat ruang umum pada kompleks Bru
yang saat ini berfungsi sebagai bagian da
kawasan sekolah

Guideline

• Desain taman harus menambah nilai 
Washington Avenue, menyelesaikan 
masalah sirkulasi, menyediakan daerah
tempat duduk bagi pelajar, 
mengembangkan area bermain, dan 
menyediakan halte
mengembangkan area bermain, dan 
menyediakan halte

• Adanya pembagian yang jelas antara 
sirkulasi pedestrian dengan pengendara
sepeda melalui taman

• Taman harus dihubungkan dengan 
sungai

• Area berenang harus didesain kembali 
sehingga menjadi ruang umum yang 
imaginatif

• dsb



Sungai

Ter
dik
seb

Guideline

•

•

•

Sungai– Zona 8

Terdapat sungai Cedar yang sudah sangat
dikenali oleh masyarakat kota Navasota 
sebagai unsur yang positif bagi image kot

Guideline

• Menjaga aliran air yang teratur pada 
pertemuan air dari arus atas, dengan 
penggilingan tenaga angin

• Mengembangkan jalan masuk umum d
pembentukan area umum sepanjang pembentukan area umum sepanjang 
tepinya

• dsb  

Natural Area



By Pass (Jalan Pintas)

Kehadiran highway sekarang dan 
pertumbuhan kota yang cepat telah 
me
secara perlahan
kot
pe

Guideline

•

••

•

•

•

By Pass (Jalan Pintas)– Zona 9

Kehadiran highway sekarang dan 
pertumbuhan kota yang cepat telah 
membuat suasana yang melemahkan 
secara perlahan-lahan pada penampilan 
kota dan kekuatan downtown, akibat 
pertumbuhan  komersial sepanjang by pa

Guideline

• Lahan di utara harus tetap 
dipertahankan sebagai ruang terbuka 
atau pertanian 

• Area kota dan by pass harus diijinkan • Area kota dan by pass harus diijinkan 
untuk membangun komersial, seperti 
hotel, motel, area hiburan, bangunan 
perkantoran, dsb

• Daerah tersisa pada sisi bypass 
digunakan pembangunan perumahan

• Standar desain dibuat terutama untuk 
bangunan komersial

• Tidak ada struktur apapun yang 
ditempatkan di puncak dataran tinggi 
karena akan membuatnya sangat 
dominan



PRIORITAS PADA 
IMPLEMENTASI

Dihasilkan 3 tingkat prioritas dala
bagian implementasi.

Prioritas ini tidak terikat pada ma
waktu tertentu  karena 
pemerintahan Navasota 
memutuskan tingkat pengeluaran
tiap tahun dan tingkat tiap tahun dan tingkat 
pengembangan yang dibutuhkan
dari sektor swasta 



DESAIN DETAIL

Sebagai tindakan lebih lanjut, 
ditampilkan ide-ide berupa 
Conceptual Public Space Plan

Contoh: LaSalle Park

Taman yang dibuat di depan 
gereja Presbyterian di jl, 
mcAlpine  

Pom bensin pada taman yang 
dilestarikan



Downtown Navasota

Residential Street

Downtown Navasota

Residential Street



Aspek utama dari desain ini:

• Pengadaan parkir jalan

• Penanaman pohon jalan 

• Daerah jalur pedestrian yang yang bebas lalu lintas mobil

Contoh detail 

Washington Avenue 

Yang terletak antara jalan keret
api dan persimpangan jalan

Daerah jalur pedestrian yang yang bebas lalu lintas mobil



LANGKAH KEENAM

IMPLEMENTASI (PELAKSANAAN)
Terdapat dua program utama

1. Implementasi A-The Navasota Uniqueness Preservation 
Plan

Membuat desain seperti yang dilakukan pada langkah 4

• Pembentukan komite preservasi keunikan Navasota• Pembentukan komite preservasi keunikan Navasota

• Pengarahan kebijakan kota dan 
untuk mencapai tujuan

• Dsb

Program umum: menyediakan konsultasi kepada masyarakat yang 
difasilitasi oleh The National Park Service dan Texas Historical 
Commission 

Perusahaan Swasta: menginformasikan kebijakan preservasi kota 
dan merancang proposal pembangunan yang selaras dengan tujuan 
kota 

IMPLEMENTASI (PELAKSANAAN)

The Navasota Uniqueness Preservation 

Membuat desain seperti yang dilakukan pada langkah 4

Pembentukan komite preservasi keunikan NavasotaPembentukan komite preservasi keunikan Navasota

dan pembentukan kebijakan kota baru 

: menyediakan konsultasi kepada masyarakat yang 
difasilitasi oleh The National Park Service dan Texas Historical 

: menginformasikan kebijakan preservasi kota 
dan merancang proposal pembangunan yang selaras dengan tujuan 



2.Implementasi B-The Conseptual Public Space Plan

Merupakan rencana konseptual
implementasi sebagai bagian dari perkembaan kota

• Pemerintah kota melakukan komitmen sebagai usaha 
pengembangan daerah umum

• Kesediaan pemerintah kota melakukan studi desain secara 
detail pada daerah-daerah yang diprioritaskan

Program umumProgram umum

•Proteksi daerah pembatas sungai dan pencegahan banjir 

•Mengadakan proyek kecil reklamasi

•Menyediakan dana grant bagi proyek rekreasi ruang luar

•Memberikan pinjaman untuk rehabilitasi perumahan

•dsb  

The Conseptual Public Space Plan

tual fisik yang membutuhkan desain dan 
implementasi sebagai bagian dari perkembaan kota

Pemerintah kota melakukan komitmen sebagai usaha 
pengembangan daerah umum

Kesediaan pemerintah kota melakukan studi desain secara 
daerah yang diprioritaskan

Proteksi daerah pembatas sungai dan pencegahan banjir 

Mengadakan proyek kecil reklamasi

Menyediakan dana grant bagi proyek rekreasi ruang luar

Memberikan pinjaman untuk rehabilitasi perumahan



Contoh implementasi perbaikan pada fasadeContoh implementasi perbaikan pada fasade



LANGKAH KETUJUH

PENGAWASAN DAN PENGUBAHAN
Langka dari proses ini berhubungan
telah diimplementasikan 

• Batas evaluasi harus komprehens
taman di Washington dalam keadaan nyaman atau tidak

Dalam proses melakukan evaluasi, o
menanyakan, antara lain:menanyakan, antara lain:

• Apakah ada semangat dari renca

• Apakah hasil dari rencana kebijak
penambahan yang diinginkan Na
diperlukan 

• Apakah nilai dari masyarakat terp
rencana? Jika tidak bagaimana masyarakat dapat terlibat?

• Apakah pembangunan baru sesuai dengan tujuan image kota?

• dsb

PENGAWASAN DAN PENGUBAHAN
gan dengan evaluasi dari berbagai hal yan

hensif dan meluas, contohnya apakah ban
taman di Washington dalam keadaan nyaman atau tidak

si, orang yang melakukan evaluasi harus 

encana yang diperkuat oleh kebijakan kot

bijakan menghasilkan tingkat preservasi d
n Navasota? Jika tidak perubahan apa yan

 terpancar dalam implementasi rekomend
rencana? Jika tidak bagaimana masyarakat dapat terlibat?

Apakah pembangunan baru sesuai dengan tujuan image kota?



KESIMPULAN

• Selama keseluruhan proses pertanyaan 
benar ke Navasota?” dan 
umum kota dan image dip
sesuai dengan nilai masyarakat?”
rangka referensi kemajuan team studi

• Pada  kenyataannya, renc
akan tetap terus melaksanakan tetap terus melaksan
merubah perubahan nilai 

• Masyarakat Navasota dan
dapat mempelajari rencan
dan dapat melaksanakannya sesuai rekomendasi

• Dalam keadaan apapun, m
terlibat dalam proses ini k
masa depan mereka dan masa depan image kota 
Navasota

Selama keseluruhan proses pertanyaan “ apakah ini 
dan “dapatkah kualitas dari ruan
e dipertahankan atau ditambah 

sesuai dengan nilai masyarakat?” dipakai sebagai 
rangka referensi kemajuan team studi

rencana tidak pernah final tetapi
ksanakan aktivitas yang dapat ksanakan aktivitas yang dapat 

merubah perubahan nilai 

 dan pemerintahnya diharapkan 
ncana, menemukan ide yang bai

dan dapat melaksanakannya sesuai rekomendasi

un, masyarakat tidak boleh tidak
 ini karena rencana dibuat untuk

masa depan mereka dan masa depan image kota 



Contoh rumah tua yang berubah fungsi 
menjadi ruko

Suasana pusat kota yang aktif 

Contoh rumah tua yang berubah fungsi 
menjadi ruko

Suasana pusat kota yang aktif 




