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Bagaimana kita memandang 

“KOTA”

• City as organism

Cities convert raw materials into product and waste, 

energizing them selves in the process. The urban 

organism seeks to reproduce the living conditions 

necessary for human survival.necessary for human survival.

• City as machine

cities seek to transcend biological limits. They are 

artificial structures depending on transport systems 

and factories to function, producing objects alien to 

the natural world.







1. Manajemen Prasarana Publik

• Sejak awal Repelita III keterlibatan Pemda dalam 

pembangunan Prasarna Publik relatif rendah.

• Berkurangnya pendapatan dari sektor minyak & gas 

bumi menurunkan kemampuan finansial pemerintah 

untuk PPrasarna Publik.untuk PPrasarna Publik.

• Pencapaian tahapan “tinggal landas” Repelita IV 

(1994-1999) untuk peningkatan kualitas prasarana 

kota.



Untuk menghindari timbulnya Untuk menghindari timbulnya 
masalah perkotaan maka  dibuat  : masalah perkotaan maka  dibuat  : 

perencanaan kotaperencanaan kota terhadap terhadap 
aspek fisik, ekonomi dan sosial aspek fisik, ekonomi dan sosial aspek fisik, ekonomi dan sosial aspek fisik, ekonomi dan sosial 

budaya.budaya.



•• Perencanaan sistim transportasi Perencanaan sistim transportasi 
lalulintaslalulintas

•• Perencanaan permukiman kotaPerencanaan permukiman kota

Rencana Prasarana PublikRencana Prasarana Publik

•• Perencanaan fasilitas  Perencanaan fasilitas  
perdagangan perdagangan 



Perencanaan sistim transportasi Perencanaan sistim transportasi 

lalu lintas lalu lintas 

TahapanTahapan EvaluasiEvaluasi ::

•• PengamatanPengamatan padapada titiktitik kemacetankemacetan && daerahdaerah yangyang
diperkirakandiperkirakan akanakan mengalamimengalami perkembanganperkembangan pesatpesat..

AlternatifAlternatif ::

•• PengembanganPengembangan arusarus satusatu araharah

•• PerbaikanPerbaikan persimpanganpersimpangan jalanjalan

•• PelebaranPelebaran jalanjalan..

•• PembukaanPembukaan jalanjalan barubaru



Pelebaran JalanPelebaran Jalan

–– •• BilaBila merupakanmerupakan alternatif,alternatif, harusharus

dilakukandilakukan penghitunganpenghitungan volumevolume

kenderaankenderaan dandan kapasitaskapasitas jalurjalur untukuntuk

mengevaluasimengevaluasi kesesuaiankesesuaian rencanarencana lebarlebarmengevaluasimengevaluasi kesesuaiankesesuaian rencanarencana lebarlebar

jalanjalan terhadapterhadap RRTRWRRTRW KotaKota atauatau dapatdapat

diperkecildiperkecil mengingatmengingat peliknyapeliknya

pembebasanpembebasan tanahtanah..

–– •• ApabilaApabila dapatdapat diperkecildiperkecil diadakandiadakan

penyesuaianpenyesuaian lebarlebar jalanjalan



–– •• ApabilaApabila lebarlebar yangyang dibutuhkandibutuhkan lebihlebih

besarbesar daridari RRTRWRRTRW Kota,Kota, makamaka harusharus

merubahmerubah perdaperda tentangtentang lebarlebar jalanjalan

–– •• ApabilaApabila tidaktidak menghendakimenghendaki perubahanperubahan–– •• ApabilaApabila tidaktidak menghendakimenghendaki perubahanperubahan

perda,perda, makamaka akanakan ditempuhditempuh dengandengan

pembangunanpembangunan jalanjalan barubaru



Pembukaan Jalan BaruPembukaan Jalan Baru

–– •• Tujuan : mengalihkan  arus lalu lintas  dari Tujuan : mengalihkan  arus lalu lintas  dari 

jalan yang tidak mungkin diperlebar lagi dan jalan yang tidak mungkin diperlebar lagi dan 

untuk pengembangan perkotaanuntuk pengembangan perkotaan

–– •• Harus mempedomani RRTRW KotaHarus mempedomani RRTRW Kota

–– •• Memerlukan studi ttg asal & tujuan lalu lintasMemerlukan studi ttg asal & tujuan lalu lintas

–– •• Masalahnya  apabila jalur yang dimaksud Masalahnya  apabila jalur yang dimaksud 

dan lebih ekonomis tidak termasuk dalam dan lebih ekonomis tidak termasuk dalam 

rencana kota maka perlu perubahan perda tata rencana kota maka perlu perubahan perda tata 

ruang kotaruang kota



Perencanaan PermukimanPerencanaan Permukiman

Pembangunan Real Estate Pembangunan Real Estate 

Perbaikan Kampung Perbaikan Kampung 

Peremajaan KotaPeremajaan KotaPeremajaan KotaPeremajaan Kota

Resettlement Resettlement 



Ciri ciri kawasan kumuhCiri ciri kawasan kumuh

•• MemilikiMemiliki pendudukpenduduk sangatsangat padat,padat, 250250 -- 400400

jiwa/hajiwa/ha..

•• BadanBadan jalanjalan sangatsangat sempit,sempit, tidaktidak dapatdapat dilaluidilalui

kendkend rodaroda empatempatkendkend rodaroda empatempat

•• FasilitasFasilitas drainasedrainase sangatsangat buruk,buruk, seringsering

tergenangtergenang airair waktuwaktu hujanhujan..

•• FasilitasFasilitas pembuanganpembuangan airair kotorkotor sangatsangat minimminim..



•• FasilitasFasilitas penyediaanpenyediaan airair bersihbersih sangatsangat minimminim atauatau

tidaktidak adaada samasama semasema sekalisekali sehinggasehingga pendudukpenduduk

memperolehmemperoleh airair dengandengan membelimembeli secarasecara

kalengankalengan..

•• TataTata bangunanbangunan tidaktidak teraturteratur dandan bersifatbersifat daruratdarurat..

•• PemilikanPemilikan tanahtanah seringsering tidaktidak elegalelegal..



Langkah Pengembangan Langkah Pengembangan 

Perbaikan KampungPerbaikan Kampung

•• MemperlebarMemperlebar jalanjalan lingkunganlingkungan atauatau

setidaknyasetidaknya membuatmembuat perkerasanperkerasan jalanjalan

hinggahingga tidaktidak becekbecek lagilagihinggahingga tidaktidak becekbecek lagilagi

•• MembangunMembangun paritparit –– paritparit untukuntuk perbaikanperbaikan

sistimsistim drainasedrainase..

•• MembangunMembangun fasilitasfasilitas penyediaanpenyediaan airair bersihbersih

berupaberupa krankran umumumum atauatau MCKMCK

•• MembangunMembangun saranasarana pembuangnpembuangn sampahsampah



Pendekatan :Pendekatan :

–– Peremajaan dengan mengganti rugi pada Peremajaan dengan mengganti rugi pada 

pemilik lahanpemilik lahan

–– Peremajaan dengan menempatkan Peremajaan dengan menempatkan –– Peremajaan dengan menempatkan Peremajaan dengan menempatkan 

kembali penduduk dari kawasan kembali penduduk dari kawasan 

dimaksuddimaksud

–– Peremajan dengan mempertahankan Peremajan dengan mempertahankan 

sebagian dari bangunan yang adasebagian dari bangunan yang ada



PeremajaanPeremajaan

–– Peremajaan Dengan Mengganti Rugi       Peremajaan Dengan Mengganti Rugi       
Pada Pemilik LahanPada Pemilik Lahan

–– Peremajaan dengan menempatkan Peremajaan dengan menempatkan 
kembali penduduk dari kawasan kembali penduduk dari kawasan 
dimaksuddimaksuddimaksuddimaksud

–– Peremajaan Dengan Mempertahankan Peremajaan Dengan Mempertahankan 
Sebagian Dari Bangunan Yang AdaSebagian Dari Bangunan Yang Ada. . 
•• Rencana pembangunan kawasan  Rencana pembangunan kawasan  
dibuat dengan mempertahankan dibuat dengan mempertahankan 
bangunan yang permanen. bangunan yang permanen. 



Contoh:Contoh:

Peremajaan kawasan Tegal Sari Peremajaan kawasan Tegal Sari 

Mandala I Kotamadya MedanMandala I Kotamadya Medan
•• Luasan 23,46 ha bagi 1513 kk dengan bangunan Luasan 23,46 ha bagi 1513 kk dengan bangunan 

1369 unit. 1369 unit. 

•• Membuat pembangunan kembali, Membuat pembangunan kembali, 

memperhatikan kondisi penghuni yang mana mata memperhatikan kondisi penghuni yang mana mata memperhatikan kondisi penghuni yang mana mata memperhatikan kondisi penghuni yang mana mata 

pencahariannya terdiri dari:pencahariannya terdiri dari:

Pegawai negeri + ABRI  (  3,1 %)Pegawai negeri + ABRI  (  3,1 %) Karyawan swasta  Karyawan swasta  

(15,01%)(15,01%)

Pedagang toko             Pedagang toko             (13,0  %)(13,0  %)Pedagang kaki lima         Pedagang kaki lima         

(28,32%)(28,32%)

Industi rumah tangga   Industi rumah tangga   (  2,22%)Pedagang industri rt       (  2,22%)Pedagang industri rt       

(19,12%)(19,12%)

Buruh tiudak tetap         (15,72%)Buruh tiudak tetap         (15,72%) Pesiunan                         ( Pesiunan                         ( 



Konsep perencanaanKonsep perencanaan ::

•• •• Beberapa bangunan rumah tetap Beberapa bangunan rumah tetap 
dipertahankan dan merupakan bagian dari konsep dipertahankan dan merupakan bagian dari konsep 
peremajaan kawasan.peremajaan kawasan.

•• •• Menyesuaikan areal seluas 40% menjadi Menyesuaikan areal seluas 40% menjadi 
areal komersial sekaligus  sumber subsidi.areal komersial sekaligus  sumber subsidi.

•• •• Pembangunan rumah toko kecil ukuran  4 x Pembangunan rumah toko kecil ukuran  4 x •• •• Pembangunan rumah toko kecil ukuran  4 x Pembangunan rumah toko kecil ukuran  4 x 
7m untuk penduduk lama dengan kemampuan 7m untuk penduduk lama dengan kemampuan 
untuk menciciluntuk mencicil

•• 4 lantai bagi penduduk yang lama: 4 lantai bagi penduduk yang lama: 

•• Lantai dasar untuk fasilitas umum Lantai dasar untuk fasilitas umum 

•• Lantai 2 dan 3 untuk tempat tinggal pedagang Lantai 2 dan 3 untuk tempat tinggal pedagang 
kecil dan kaki lima yang kecil dan kaki lima yang akan akan membuka usaha membuka usaha 
dagangnya di lantai dasar dagangnya di lantai dasar 

•• Lantai 4 untuk tempat tinggal buruh industriLantai 4 untuk tempat tinggal buruh industri



•• Bangunan untuk penduduk lama Bangunan untuk penduduk lama 
dilaksanakan melalui subsidi dilaksanakan melalui subsidi 

•• Pemilik ruko kecil mendapat subsidi 20 Pemilik ruko kecil mendapat subsidi 20 
% dan pemilik rumah sewa % dan pemilik rumah sewa susun susun % dan pemilik rumah sewa % dan pemilik rumah sewa susun susun 

mendapat subsidi sebesar 50%. mendapat subsidi sebesar 50%. 

•• Prasarana dan sarana tetap harus Prasarana dan sarana tetap harus 
dipikul oleh pemerintahdipikul oleh pemerintah



Empat departemen yang mempunyai tanggung 
jawab Prasarana Publik di Tk. Pusat

• Bappenas: koordinasi kebijaksanaan & alokasi dana antar 

departemen serta persiapan Repelita & Anggaran pembangunan 

tahunan.

• Depdagri: semua unit Pemda Tk II bertanggung jawab secara 

administratif.

– Dirjen PU & Otonomi Daerah (PUOD):  bimbingan operasional 

& pengembangan kelembagaan.& pengembangan kelembagaan.

– Dirjen Bangda: mengevaluasi program pembangunan di Tk II 

termasuk pengelolaan dana Inpres.

• Depkeu & Ditjen Pajak: mengatur PBB & semua bentuk pajak di 

setiap tingkat pemerintahan.

– Dept PU: pembangunan fisik Prasarna Publik di tingkat pusat.

– Ditjen Cipta Karya: pemukiman yang berpenghasilan rendah.

– Ditjen Bina Marga: jalan-jalan utama.

– Ditjen Pengairan: pengendalian banjir& sumber air baku.



2. Pengelolaan Lingkungan 

Hidup

Akarnya adalah “the idea of progress”

“……the idea of endlessly improving 
humanity through accumulation of 
material well being, advancement of material well being, advancement of 
sciences and technology, control over 
nature, rational social organization…”



The idea of 

progress

Revolusi industri

modernisme

pembangunan



Review Perkembangan
Perencanaan Kota

Kota Ideal dan Kota Pekerja (Ideal Towns and Worker Towns)

• Claude Nicolas Ledoux, arsitek Perancis, dikenal sebagai orang yang
pertama kali melakukan analisa perancangan kota. Salah satu
karyanya adalah Chaux, sebuah kota untuk pekerja garam di Perancis
yang dikerjakan pada 1776. Karya ini menunjukkan visi Ledoux yang
mengakomodasi kelompok informal sebagai bagian dari desain. Ciri
utamanya adalah “semua diletakkan karena dimotivasi kebutuhan”
(wherein everything is motivated by necessity).(wherein everything is motivated by necessity).

• Robert Owen, melakukan hal yang sama dengan membangun
kawasan industri di New Lanark dekat Manchester pada 1779.
Pemikiran utamanya bersumber pada komunitas kaum pekerja.

• Tahun 1829, reformer dari Perancis, Francois Fourier membuat
publikasi tentang “Phalanstery”, sebuah gedung seperti istana
Renaissance untuk bermukim.

• James Silk Buckingham yang mempromosikan “Victoria”, toko dengan
“atap kaca” seperti istana kristal.

• Robert Pemberton yang merancang seri distrik di New Zealand.

• Dr. Benjamin Richardson mengusulkan “Hygeia”, kota yang
menekankan pentingnya kesehatan dan udara bersih.



Perencanaan Kota Industri 
(Planned Industrial Towns)

• Francis Cabot Lowell di Massachusetts tahun 1822

• Tahun 1859, seorang arsitek Prancis Olive merencanakan kota

Vesinet yang konsep dasarnya menggabungkan pola landscape

Prancis dengan taman bergaya Inggris.

• Idealisasi dari kota untuk kaum pekerja pertama kali dibuat oleh

arsitek Perancis muda Tony Garnier tahun 1901-1904 yangarsitek Perancis muda Tony Garnier tahun 1901-1904 yang

menamakan rancangan tersebut dengan “Une Cite Industrielle”. Kota

dirancang dengan memanfaatkan dataran tinggi di sepanjang sungai

untuk kawasan permukiman dan daerah lembah untuk industri. Total

populasi yang diijinkan sekitar 32 ribu jiwa dengan bendungan

bertenaga listrik sebagai sarana penunjang.

• J.J.P. Oud dan George Bernard Shaw dari Belanda melanjutkan ide

Garnier di Rotterdam sementara Garnier sendiri kembali ke Lyons.



Gerakan Kota Taman
dan Pendekatan Ilmiah 

(The Garden City Movement and a Scientific Approach)

• Ebenezer Howard “Tomorrow: A Peaceful Path to Social Reform”
terbit 1898.

• Kota dalam konsep ini adalah sebuah pusat dengan penduduk 58.000
jiwa dengan jalur hijau permanen yang memisahkan dengan
sekitarnya dan jalan serta jalur KA sebagai penghubung antar bagian
kota.

• Pertama kali diwujudkan oleh Barry Parker dan Raymond Unwin yang• Pertama kali diwujudkan oleh Barry Parker dan Raymond Unwin yang
merencanakan kota Letcworth, 35 mil dari London.

• Kota taman berikutnya adalah Welwyn yang direncanakan oleh
arsitek Louis de Soissons

• Seorang planolog Scotlandia, Patrick Geddes, merupakan orang
pertama yang menggunakan cara-cara Howard dalam merencanakan
kota. Dalam buku “Cities in Evolution” yang ditulisnya pada 1915,
Geddes memperkenalkan istilah konurbasi (connurbation) untuk
menggambarkan gelombang populasi penduduk di kota besar yang
diikuti dengan overcrowding dan slum. Geddes menekankan
pentingnya pemahaman hubungan masyarakat dengan kota (people
and cities)





2 pilihan

• Linear metabolism

Modern city

input output

Energy

Materials

water

Waste

Pollution

Exhausted gases



• Circular metabolism

Eco sustainable city

outputinput
recycle



5 elemen eco-city

water

landform vegetation

Eco-city

transportation Eco-building





Beberapa pendekatan

• Sustainable Development

• Garden City

• Design with Nature• Design with Nature

• Eco-City/Eco-Architecture

• Arsitektur Tropis/Ars. Klimatik

• dll



Defenisi (secara umum)

• Sustainable architecture is a response 
and expression of our existence and 
respect for the world around us

• Ecological design is any form of design • Ecological design is any form of design 
that minimizes environmentally 
destructive impacts by integrating itself 
with living process



tujuan

Tujuan 
ekonomis: 

• peningkatan 

pertumbuhan 

ekonomi

Tujuan sosial: 

• Integrits 

budaya

• Partisipasi 

semua pihak

Tujuan ekologis: 

• Integrasi 

ekosistem

• Keanekaraga

man hayatiekonomi

• Pengentasan 

kemiskinan

• Pemerataan 

ekonomi

• dll

semua pihak

• pemerataan

• dll

man hayati

• Peningkatan 

daya dukung

• dll



Prinsip-prinsip Dasar

1. Menggunakan banan bangunan produksi 

lokal

2. Menggunakan bahan bangunan alami 

(bukan sintetik)(bukan sintetik)

3. Respect for users (melibatkan pengguna)

4. Menunjang konsep efisiensi energi

5. Respect for site (minimalisisr kerusakan 

lingkungan setempat)



6. Working with climate

7. Pendekatan holistik

8. Recycle concept-minimising new 
resources

9. Minimalisasi penggunaan energi 
aktif (energi yang tidak dapat aktif (energi yang tidak dapat 
diperbarui)

10.Merancang bangunan dengan 
fleksibilitas tinggi


