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KOTA  ( Grunfeld )  : 
 

Suatu Permukiman dengan Kepadatan penduduk yang 
lebih besar daripada kepadatan wilayah nasional dengan 

struktur mata pencaharian non agraris dan tata guna 
tanah yang beraneka ragam serta dengan bangunan 

gedung yang berdiri berdekatan 

KOTA  ( M.C. Branch)  : 
 

Area terbangun dengan struktur jalan dan suatu 
permukiman yang terpusat pada suatu area terbangun 
dengan kepadatan tertentu yang membutuhkan sarana 

dan pelayanan pendukung yang lebih lengkap 
dibandingkan dengan kebutuhan  di pedesaan 
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KLASIFIKASI DEFINISI KOTA 

 Ukuran Penduduk  :  Kota Metropolitan, Kota 
Besar (City), Kota Kecil (Town) 

 Tingkat Perkembangan : Kota Berkembang 
Cepat, Statis, Tertinggal 

 Fungsi Kota  :  Kota Wisata, Kota Pendidikan, 
Kota Industri 

 Kedudukan dan Status  : Ibukota Provinsi, 
Kota Kabupaten, Kota Kecamatan 

 Geografis  : Kota Pantai, Kota Sungai 

 Sejarah  :  Kota Kerajaan, Kota Kolonial 

D://Vero/Juta/Akademik/Bahankuliah/Peranc.Kota 



 Size  :  berukuran dan berpenduduk besar untuk masa / jaman dan 
daerahnya 

 Bersifat permanent 
 Memiliki kepadatan minimum 
 Memiliki suatu tempat dimana orang tinggal dan bekerja 
 Mempunyai struktur dan pola dasar yang padat         jalan-jalan dan 

ruang kota 
 Memiliki sejumlah minimal fungsi-fungsi kota (pasar, pusat 

pemerintahan / politik, pusat militer, pusat keagamaan, pusat kegiatan 
ntelektual, dll ) 

 Masyarakat yang heterogen dan bertingkat-tingkat, serta adanya 
perbedaan-perbedaan dalam masyarakat tersebut 

 Suatu Pusat ekonomi perkotaan untuk jaman dan daerahnya yang 
menghubungkan suatu hinterland pertanian dan mengolah bahan 
mentah untuk pasaran yang lebih luas 

 Merupakan suatu Pusat Pelayanan bagi wilayah sekitarnya 

KRITERIA KOTA ( HARDOV ) 



KOTA   
-  Punya Keunggulan Komparatif -  : 
Berpengaruh pada pertumbuhan kota 

 
Comparative Advantages Alam  

o Keuntungan dari alam : tambang, pertanian, pariwisata alam 
o Dapat dilihat dari topografinya, landscape (bentang alam), 

historis, sumber daya (jaminan kelangsungan hidup) 
 

Comparative Advantages Buatan 
Hasil karya Manusia  :  aksesbilitas tinggi ... Karena 

kelengkapan jaringan sarana dan prasarananya ( jaringan KA, 
pelabuhan, bandara ) 

 



TAHAP PERKEMBANGAN KOTA 

TAHAP : PRA INDUSTRI ( < 1870 )   
Ciri : kegiatan agriculture, industri pengolahan hasil pertanian 

(sektor primer) 
 

TAHAP : PERALIHAN KE INDUSTRI ( .... – 1870 ) 
Ciri  :  Industri baru, tenaga kerja meningkat, perkembangan sektor 

transport, muncul individual kapitalis 
 

TAHAP : INDUSTRI ( 1870 – 1920 ) 
Ciri : Peralihan ekonomi, pengembangan sistem transport, kota 

makin luas, penduduk meningkat pesat 
 

TAHAP : PASCA INDUSTRI ( 1920 – 1940 ) 
Ciri  :  Teknologi berkembang pesat, aktivitas ekonomi dan jasa 

menonjol 
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PLANNING ... is ... 
 

Proses yang berkelanjutan – sebagai antisipasi dan persiapan 
untuk adanya perubahan-perubahan di masa depan 

 
Perencanaan Kota dan Wilayah adalah 

Suatu prosedur untuk menangani perubahan tersebut dalam 
kerangka spasial – dengan cara pengaturan tata guna lahan 

bagi pemilik swasta dan publik 
 



PLANNING ... MUST ... 
 

 Fleksibel terhadap perubahan 
yang terjadi di masa depan 
 

 Berguna untuk penanganan 
masalah / kebutuhan jangka 
pendek 
 



 PERENCANAAN WILAYAH   

 PERENCANAAN 
TRANSPORTASI 

 PERENCANAAN LANSEKAP 

 PERENCANAAN TAPAK 

 PERENCANAAN KOTA 



Bentuk kota tidak akan pernah ‘selesai’ 
 

Suatu Perencanaan kota yang berfokus pada 

bentuk kota yang terakhir sudah dianggap 

gagal karena sebuah kota akan terus 

menerus dilanjutkan 

 



Bentuk kota tidak akan pernah ‘sempurna’ 
 

Suatu Perencanaan kota yang berfokus pada 

bentuk kota yang komplit akan mengalami 

kegagalan karena sebuah kota akan terus 

menerus berkembang 

 



 Subyek dan Obyek adalah Masyarakat 

 Pelaksana Teknis  DINAS TATA KOTA 

 Disiplin Ilmu  :  Planologi, Arsitektur, 
Ekonomi, Teknik Sipil, Studi 
Pembangunan, dll 



 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun ...... 

 Rencana Tata Ruang  Wilayah Kota ... Tahun ... 

 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota .... 
Tahun .... 

 Detail Kawasan .... Tahun .... 







RANAH  PERANCANGAN  ARSITEKTUR 



PERANCANGAN  ARSITEKTUR & PERANCANGAN KOTA 

PERANCANGAN ARSITEKTUR PERANCANGAN KOTA 

Pembangunan Dirancangan untuk dibangun segera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibangun dalam kurun waktu yang 
panjang 

 

Perbandingan 
Perancangan Arsitektur dan Perancangan Kota 

( Spreiregen, 1964 ) 



PERANCANGAN ARSITEKTUR PERANCANGAN KOTA 

Klien Rata-rata  1 Klien  :  
individu atau kelompok kecil 

 

Klien Kolektif : Masyarakat, Swasta, 
Pemerintah 

 

Bentuk Desain Detail sampai interior / perabot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirancang struktur utamanya 
 

Pertimbangan 
Desain 
 

 Seni bina bangunan 
 Ekonomi bangunan 
 Teknologi 

Kota dirancang berdasar  : 
 Kebutuhan masyarakat 
 Kemampuan keuangan daerah 



PERANCANGAN KOTA 

menurut Andy Siswanto .... sebenarnya adalah  
 

Sebuah disiplin perancangan yang merupakan 
pertemuan dari arsitektur, perencanaan dan 

pembangunan kota.  
 

Lebih jauh lagi, Perancangan Kota adalah  

Menterjemahkan kedua bidang riset perkotaan dan 
arsitektural sedemikian rupa sehingga ruang dan 

bangunan perkotaan dapat dimanfaatkan, sosial, artistik, 
berbudaya dan optimal secara teknis maupun ekonomis. 



MANFAAT  PERANCANGAN KOTA 



8 ELEMEN PERANCANGAN KOTA 

Shirvany, 1985 
 

 Tata Guna Lahan 

 Bentuk dan Massa 
Bangunan 

 Sirkulasi dan Parkir 

 Ruang Terbuka Kota 

 Jalur Pedestrian 

 Aktivitas Pendukung 

 Signage dan Street 
Furniture 

 Preservasi dan 
Konservasi 



TEKNIK  DASAR  PERANCANGAN KOTA 

Spreiregen ( 1964 )  



 Teori Urban Design  :  

     Figure Ground Plan, Linkage dan Place 

 8 Elemen Perancangan Kota 

 Kota Hijau dan Kota Pusaka 

 Peremajaan Kota ( Urban Renewal ) dan 

     Kota Baru ( New Town ) 

 

Tugas Desain Kawasan : 

 Kawasan Revitalisasi 

 Kawasan Kota Hijau 

 Kawasan Kota Pusaka 




