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Pengertian Kota Baru

• Kota yang direncanakan

• Kota yang dibangun pada lokasi yang belum 

ada konsentrasi penduduknya

• Distribusi Kepadatan kota• Distribusi Kepadatan kota

• Kota mandiri : memenuhi kebutuhan barang 

dan jasa dari penduduk sendiri

• Pemukiman berskala besar



Katagori Kota Baru

• Kota baru yang direncanakan dan 

dikembangkan dalam kaitan kota yang 

tumbuh dan berkembang : hubungan kota 

penunjang – kota induk, sub kawasan-pusat penunjang – kota induk, sub kawasan-pusat 

kawasan.

• Kota baru yang dikembangkan dengan kaitan 

fungsi dan potensi tertentu pada lokasi baru



Katagori kota baru 

• Kota pusat pemerintahan

• Kota industri

• Kota pertambangan

• Kota usaha kehutanan• Kota usaha kehutanan

• Kota instalasi ketenagaan

• Kota instalasi militer

• Kota Pusat rekreasi

• Permukiman khusus berskala besar



Perkembangan Kota Baru

• Kota baru masa silam dan masa pra revolusi 

industri

• Kota baru masa revolusi industri

• Kota baru pasca revolusi industri: generasi • Kota baru pasca revolusi industri: generasi 

pertama dan kedua

• Kota baru masa kini

• Kota Baru : New Urbanism



Kota baru masa silam

• Zaman Mesir, Cina, 

Yunani dan Romawi

• Pembangunan kota 

baru dilandasi oleh baru dilandasi oleh 

kekuasaan, dan 

penguasaan







Kota Baru Pra Masa Revolusi Industri













Kota Baru Masa Revolusi Industri

• Kota pekerja : 

pemukiman berskala 

besar di sekitar pusat 

industriindustri

• Kota Satelit : 

pemukiman pekerja 

pada lokasi baru yang 

tidak jauh dari pusat 

industri



Kota baru generasi pertama

• Sebagai inovasi untuk 

memecahkan 

pemukiman di kota 

yang padat industri : yang padat industri : 

Garden City Oleh 

Ebenezer Howard

• Lingkungan kota yang 

manusiawi, ramah 

lingkungan, hidup 

berkwalitas







Kota Baru generasi Kedua

• Perkembangan 

metropolitan

• Antisipasi kebutuhan 

pemukiman berskala pemukiman berskala 

besar

• Pengembangan 

wilayah

• Pengembangan usaha





Kota Baru generasi Kedua





Kota Baru generasi kedua
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Perkembangan 

Kota Baru
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Kota Baru



Kota Baru : New Urbanism

• Konsep New Urbanism 

: Menggabungkan 

konsep transportasi 

modern dengan pola modern dengan pola 

ketetanggaan pada 

kota tradisional 

amerika



TOD : Transit Oriented Dev. 




