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TKA 574 INSTITUSI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA 
(INSTITUTIONS AND URBAN DEVELOPMENT POLICIES) 

 
 
 
ISI KANDUNGAN KULIAH 
 
1. Kebijakan Pembangunan Kota  
 

i) Visi dan misi 
ii) Perencanaan dan strategi pembangunan kota 
iii) Teori dan analisis kebijakan pembangunan kota 

 
2. Teori dan Analisis Pengambilan Keputusan Makro 

i) Strategi pembangunan ekonomi kota 
ii) Strategi manajemen pembangunan kota 

 
3. Tugasan: Penyediaan dan Persembahan 
 
 
1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA  
 
Kebijakan pembangunan negara mempengaruhi pembangunan kota dan sebaliknya: 
 

i) Ketidakseimbangan pembangunan daerah atau wilayah. 
ii) Pusat pembangunan wilayah. 
iii) Heirarki pusat pertumbuhan atau petempatan. 

 
Pembangunan kota yang pesat perlu selari dengan pembangunan pra sarana, 
kemudahan umum, pekerjaan dan perumahan. 
 
1.1 UNSUR-UNSUR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA 
 

i) Kemiskinan Kota 
Kesaksamaan sosial, mobiliti sosial, kemudahan umum dan negara teguh. 
Kesan globalisasi, peranan sector tidak formal, pekerjaan, perumahan dan 
peranan pemerintah. 
 

ii) Ketidakseimbangan Pembangunan Ekonomi dan Sosial 
Kota adalah satu sistem sosial yang kompleks. Pembangunan sector dan 
ekonomi negara, Ketidakseimbangan wilayah dan faktor-faktor penyebab. 
Pembangunan secara berintegrasi kota-desa, pertanian-industri dan 
economy-fizikal. 
 

iii) Perorganisasian Semula Pemerintahan Daerah atau Tempatan  
Organisasi mengikut keperluan dan realiti. Perkongsian pintar swasta-umum. 
Disentralisasi, penglibatan masyarakat, perihatin, bertanggungjawab, realistic 
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dan berpandangan jauh. Utuh dan berkesan. 
 

iv) Keupayaan Keuangan Pemerintah Daerah atau Tempatan. 
Sumber pendapatan dan Investasi. Pembangunan ekonomi setempat. 
Peranan pemerintah pusat. 
 

v) Pengagihan Perkhidmatan Sosial 
Perumahan, pendidikan dan kesihatan. Peranan pemerintah pusat.  
Kebijakan perumahan: Permintaan dan penawaran tanah dan peranan setiap 
pihak dalam proses pemajuan perumahan dan kapasiti perkotaan dan 
alamsekitar. Hubungkait sektor ekonomi dengan sektor perumahan. 
  

vi) Urbanisasi 
Pola urbanisasi. Faktor-faktor penyebab. Demografi dan migrasi penduduk 
desa-kota. Pekerjaan, kemudahan sosial dan perumahan. 
 

vii) Peranan Pemerintah Pusat dalam Hal Ehwal Pembangunan Kota. Kegagalan 
pasaran bebas. Ketidaksamaan ekonomi dan sosial. Penyediaan perlindungan 
umum dan pelaksanaan undang-undang, pengawalan aktiviti pihak swasta 
untuk kepentingan umum. 
 

viii) Pembangunan mampan 
Perkongsian pintar, governan baik dan penglibatan umum. Perseimbangan 
keperluan semasa dan masa depan dari segi pembangunan sosial, ekonomi, 
fizikal dan persekitaran. Institusi yang memupuk prinsip keadilan, berkesan, 
telus dan bertanggungjawab. 

 
 
1.2 PERANAN PEMERINTAH DAERAH- KERANGKA INSTITUSI 
 
Visi Pembangunan Kota: 
 

i) Keadaan dan taraf hidup penduduk bertambah baik. 
ii) Penduduk mempunyai peluang saksama untuk mendapat tanah, perumahan 

dan kemudahan umum. 
iii) Kualiti alam sekitar terjaga. 
iv) Pengunaan sumber yang berkesan. 

 
Peranan Asas Pemerintah dalam Manajemen Kota: 
 

i) Pengawasan  
Penzonan, kepadatan, standard, dll. 

ii) Penyediaan prasarana 
Pengangkutan, bekalan air, sanitasi, dll. 
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Sejauh manakah peranan pemerintah itu berkesan? 
 
Dengan kadar urbanisasi yang tinggi dan sumber yang kurang, pemerintah daerah perlu 
manajemen strategis untuk pembangunan kota- manajemen yang berkesan, lentur dan 
memberi faedah maksimum kepada penduduk. 
 
Pemerintah daerah melalui proses desentralisasi adalah lebih berkesan daripada 
pemerintah pusat dalam perencanaan dan manajemen kota: 

i) Investasi kota lebih berkesan dengan ekonomi berasaskan ilmu dan 
tempatan (K-Economy). 

ii) Investasi kota lebih berkesan dengan menyerahkan tanggungjawab kepada 
pemerintah daerah. 

iii) Kutipan pendapatan lebih berkesan melalui pajakan dan yuran peringkat 
tempatan. 

 
1.3 KENDALA(MASALAH) PEMERINTAHAN DAERAH 
 

i) Saiz dan kawasan tanggungjawab  
Saiz, fungsi dan sumber pendapatan. 

ii) Bidang tugas dan fungsi 
Kuasa untuk mengawasi pembangunan dan pengintegrasian fungsi kota. 

iii) Kapasiti eksekutif 
Pengambilan staf profesional dan skim perkidmatan. 

iv) Sumber keuangan 
Pengaruh ekonomi dan politik. 

 
 
1.4 PROSES PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KOTA 
 

1. Survey dan Analisis – Keadaan semasa dan akan datang, potensi ekonomi 
dan pembangunan, sumber dan partisipasi masyarakat. 

2. Pembentukan Strategi dan Kebijakan – Visi dan objektif, isu dan masalah, 
strategi dan keijakan alternatif, kos dan faedah bagi alternatif, kesan 
dijangka dan hasil yang optimum daripada alternatif. 

3. Implementasi – agensi pelaksana, sumber manusia dan keuangan, 
koordinasi program, bajet, operasi dan maintenance. 

4. Pemantauan dan Penilaian – Pemantauan prestasi dan sasaran, prestasi 
dan kesan dan pemantauan melalui sistem informasi. 

 
1.5 KONSEP DAN PRINSIP GOVERNAN KOTA 
 

i) Governan bukan government atau pemerintah. Governan ialah kuasa wujud 
dalam dan luar bidang kuasa dan institusi pemerintah. 

ii) Ia meliputi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani. 
iii) Ia adalah suatu proses pembuatan keputusan berdasarkan hubungan 

pelbagai pihak dan prioriti. 
iv) Ia merumuskan daripada pelbagai pihak dan memenuhi prioriti. 
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Ciri-Ciri Governan Yang Baik 
 

1. Mampan  (Sustainable) 
Perseimbangan keperluan semasa dan masa depan dari segi 
pembangunan sosial, ekonomi, fizikal dan persekitaran. 

2. Desentralisasi Kuasa dan Sumber 
Penyertaan masyarakat dan berkesan (cost-effective). 

3. Keadilan 
Kongsi kuasa, penyertaan segenap lapis masyarakat dan peluang yang 
saksama. 

4. Berkesan  
Berkesan dalam penyediaan kemudahan umum dan pengitegrasian 
ekonomi kota. 

5. Telus dan Bertanggungjawab  
Bertanggungjawab kepada masyarakat, korupsi sifar, informasi telus dan 
pengunaan kuasa telus. 

6. Partisipasi Masyarakat 
Masyarakat terlibat dengan pembuatan keputasan. 

7. Keselamatan  
Kurang konflik dan malapetaka, masyarakat yang bertoleransi, kebebasan 
undang-undang dan kurang penderaan manusia. 

 
 
1.6 PIHAK TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN 
 
Peranan Organisasi dan Profesion (Berbeda tapi Berkait) Dalam Pembangunan: 
 

a) Agensi Pembangunan 
 
Pihak berkuasa tempatan mempunyai tanggungjawab sosial, moral dan undang-
undang. Usahawan mempunyai motif keuntungan. 
 

i) Pemerintah Pusat 
ii) Pemerintah Daerah 
iii) Perbadanan Pembangunan Kota 
iv) Utilitas Umum 
v) Pemaju Swasta 
vi) Syarikat dan Persatuan Perumahan 

 
b) Penasihat Profesional dan Teknik 
Perunding dalam atau luar agensi/organisasi. 
 

i) Perencana (Planner) 
Matlamat dan strategi projek 
 

ii) Juru Nilai (Valuer) 
Nilai tapak 
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iii) Arsitek (Architect) 
Merekabentuk bangunan 
 

iv) Juru Ukur Bahan (Quantity Surveyor) 
Menentukan kos projek 
 

v) Jurutera (Engineer) 
Struktur dan perkhidmatan 
 

vi) Arsitek Lanskap (Landscape Architect) 
Mencantikkan kawasan 
 

vii) Akauntan (Accountant) 
Aliran tunai 
 

viii) Agen Harta Tanah (Real Estate Agent) 
Penjualan 
 

ix) Kontraktor (Contractor) 
Tender dan subkontraktor 

 


