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BAB I 

MENGENAL ARSITEKTUR KOTA, BENTUK DAN DINAMIKANYA  

 

PENDAHULUAN 

A. DESKRIPSI SINGKAT MATERI 

Dalam bab ini mahasiswa diajarkan untuk mengenal arsitektur kota 

secara konseptual. Dimana hubungannya arsitektur kota sebagai perluasan bidang 

arsitektur, sebagai implementasi rencana kota, serta nilai-nilai, kriteria desain, 

proses, dan metode-teknik dalam perancangan kota. Pada bab ini juga dibahas 

bagaimana bentuk kota ditinjau dari kesejarahan (tempat dan konteks) dan 

kebijakan yang ada karena hal ini sangat mendukung kehidupan kota. 

penam 

B. MANFAAT DAN RELEVANSI 

Manfaat bab pengenalan perancangan kota dalam arsitektur yaitu 

mahasiswa dapat memahami hubungan antara kota dalam ilmu arsitektur.  

 

C. KOMPETENSI DASAR 

Mahasiswa mengenal dan memahami teori yang akan dijadikan acuan 

dalam konsep desain arsitektur kota. 
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PENYAJIAN 

 

A. PERANCANGAN KOTA SEBAGAI PERLUASAN BIDANG 

ARSITEKTUR 

Karena kita sudah berada di bidang Arsitektur, maka lebih mudah bila 

kita lihat “Perancangan kota” dari kacamata arsitektur. Perancangan kota dapat 

dilihat sebagai perluasan bidang arsitektur. Mengapa demikian? Dari satu sisi 

skala atau cakupan area, Arsitektur merancang bangunan pada satu persil (atau 

disebut berskala mikro), sedangkan cakupan perancangan kota meluas tidak hanya 

satu persil tapi suatu kawasan (yang biasanya terdiri dari banyak persil)—dapat 

disebut juga sebagai berskala mezo (lihat Gambar I-1). Dengan demikian, 

perancangan kota berkaitan dengan penataan lingkungan fisik yang lebih luas 

daripada hanya satu persil seperti yang dialami oleh bidang arsitektur. Karena 

dapat dilihat sebagai ekstensi dari bidang Arsitektur, maka bidang Perancangan 

Kota (Urban Design) sering pula disebut sebagai “Arsitektur Kota”. 

 
Gambar I.1 Perancangan Kota sebagai ekstensi Arsitektur 

 

Perluasan cakupan dari mikro ke mezo (kawasan) menimbulkan 

beberapa implikasi, yaitu antara lain: 

1. Klien dan partisipasi 

Dalam pekerjaan arsitektural, yang umumnya menangani satu persil, 

kitamelayani satu klien; sedangkan dalam perancangan kota, yang biasanya 

mencakup banyak persil, maka perancang kota berhadapan dengan banyak 

pemilik persil yang berarti banyak klien atau banyak pengambil keputusan. 

Dengan banyaknya pengambil keputusan maka perancangan kota mau tidak mau 
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perlu melibatkan partisipasi mereka (partisipasi masyarakat atau pihak-pihak 

terkait). 

2. Masalah lingkungan 

Dalam penanganan satu persil, masalah lingkungan kurang terasa, tapi 

bila cakupan meluas ke kawasan, maka masalah kelestarian lingkungan menjadi 

lebih nyata. Masalah lingkungan timbul akibat interaksi antar guna lahan dalam 

kawasan, juga akibat kegiatan sirkulasi lalu lintas, dan sebagainya. 

3. Masalah sosial (hubungan antar manusia) 

Satu persil berarti satu keluarga, tapi berkaitan dengan satu kawasan, 

terdapat masalah hubungan antar keluarga, antar manusia atau disebut sebagai 

masalah sosial. Masalah ini misalnya terwujud dalam kebutuhan akan fasilitas 

umum atau fasilitas sosial, prasarana umum, serta juga kegiatan yang khas di 

masyarakat kita, yaitu perdagangan sektor informal (kaki lima). 

 

B. ARSITEKUR KOTA SEBAGAI IMPLEMENTASI RENCANA KOTA 

Perencanaan kota (urban planning) menangani lingkungan binaan (built 

environment) dalam lingkup kota (makro). Untuk melaksanakan hasil perencanaan 

kota diperlukan program-program penanganan kawasan (mezo), maka dapat 

diartikan bahwa perancangan kota (urban design)—sebagai penanganan 

lingkungan binaan berskala mezo—merupakan salah satu langkah implementasi 

(pelaksanaan) rencana kota (lihat Gambar II-2). 

 

Gambar II-2 :Perancangan Kota sebagai ekstensi Arsitektur dan sebagai implementasi 
Perencanaan Kota 
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Sebagai implementasi rencana kota, perancangan kota mempunyai 

implikasi sebagai 

berikut: 

1. Mengacu pada program atau isi rencana kota 

Rencana kota yang berimplikasi ke kawasan dapat berupa: pelestarian 

kawasan bersejarah, penataan kembali atau revitalisasi pusat kota, pengembangan 

kota baru, pengembangan kawasan perumahan dan sebagainya. Perancangan kota 

dapat mengimplementasikan program-program tersebut, sehingga dapat 

dikembangkan proyek perancangan kota berkaitan dengan pelestarian kawasan 

bersejarah, dan sebagainya. 

2. Memanfaatkan perangkat implementasi rencana kota 

Sebagai salah satu kegiatan implementasi rencana kota, maka 

perancangan kota dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan perangkat 

implementasi rencana kota, yaitu antara lain perangkat pengendali pembangunan 

ruang kota, seperti: perijinan lokasi atau guna lahan, peraturan bangunan, 

pemberian IMB, dan pada kasus kota-kota di Amerika terdapat perangkat seperti: 

zoning, subdivison regulation, dan sebagainya. 

 

 

C. NILAI-NILAI, KRITERIA DESAIN, PROSES, DAN METODE- 

TEKNIK DALAM PERANCANGAN KOTA 

Sebagai suatu usaha penataan lingkungan binaan, maka perancangan kota 

memiliki nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai tersebut dapat dianut oleh semua 

orang secara universal (misalnya: keindahan), dan ada pula yang hanya dianut 

oleh sebagian orang atau kultur tertentu—ini dapat kita sebut sebagai nilai lokal. 

Usaha penataan dilakukan dengan mengikuti suatu proses dan kriteria desain 

tertentu; dan proses dan kriteria ini juga ada yang disepakati secara umum dan ada 

pula yang hanya disepakati oleh masyarakat lokal. Bahkan, pada masa yang 

berbeda, suatu masyarakat dapat menganut suatu proses perancangan kota yang 

berbeda pula. Hal ini disebabkan mungkin karena terjadi pergeseran paradigma 

(cara pandang terhadap kebenaran). 
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Dalam proses perancangan kota, dilakukan langkah-langkah yang dapat 

didukung oleh metode dan teknik tertentu. Dalam khasanah pengetahuan bidang 

perancangan kota, telah dikembangkan banyak metode dan teknik untuk 

mendukung proses perancangan kota. 
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PENUTUP 

 

A. RANGKUMAN 

Kumpulan bahan kuliah ini bersifat “pengantar” (introductory) dan lebih 

menitikberatkan pada “perancangan kota sebagai implementasi rencana kota” 

daripada “perancangan kota sebagai ekstensi Arsitektur”. Berkaitan dengan itu 

dan bahasan di atas, maka dengan tujuan untuk memahami perancangan kota, 

disiapkan materi kuliah sebagai berikut: 

1. Definisi dan pengertian perancangan kota (Bab II); 

2. Pemahaman rencana kota dan pengaruhnya terhadap perancangan kota (Bab 

III); 

3. Menukik ke kawasan, pada bab berikutnya (Bab IV) dibahas unsur unsur 

bentuk fisik kota (kawasan); unsur-unsur ini dibahas dalam hal permasalahan 

pada umumnya dan konsep-konsep perancangannya; 

4. Semua di atas dirangkai dalam suatu proses perancangan kota (Bab V) yang 

disusun dari paradigma tertentu dan menghasilkan produk berupa: kebijakan, 

rencana/rancangan, pedoman dan program; 

5. Untuk mengimplementasikan produk perancangan kota, dipakai metode-

metode pengendalian pemanfaatan ruang kota (kawasan) dengan 

memanfaatkan perangkat pengendalian yang ada di Indonesia pada umumnya 

dan hasil belajar dari pengalaman Amerika Serikat (Bab VI). 

Selain materi di atas, sebenarnya masih banyak materi-materi nilai-nilai 

(values), kriteria, metode-teknik, dan materi tematik (tergantung tema yang dipilih 

atau dihadapi), seperti antara lain: 

a). Pelestarian kawasan bersejarah; 

b). Revitalisasi kawasan perkotaan (pusat kota); 

c). Pelestarian lingkungan (ekologis) perkotaan; 

d). Penanganan kakilima. 
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B. EVALUASI  

Soal; Sebutkan 3 implikasi perluasan cakupan dari mikro ke mezo 

(kawasan) pada arsitektur kota?  

Jawaban;  

(1) Klien dan partisipasi; Dalam pekerjaan arsitektural, yang umumnya 

menangani satu persil, kitamelayani satu klien; sedangkan dalam perancangan 

kota, yang biasanya mencakup banyak persil, maka perancang kota berhadapan 

dengan banyak pemilik persil yang berarti banyak klien atau banyak pengambil 

keputusan.  

(2) Masalah lingkungan; Dalam penanganan satu persil, masalah lingkungan 

kurang terasa, tapi bila cakupan meluas ke kawasan, maka masalah kelestarian 

lingkungan menjadi lebih nyata.  

(3) Masalah sosial (hubungan antar manusia); Satu persil berarti satu keluarga, 

tapi berkaitan dengan satu kawasan, terdapat masalah hubungan antar keluarga, 

antar manusia atau disebut sebagai masalah sosial.  

 

C. TINDAK LANJUT 

Mahasiswa dapat membaca sendiri sebagai insan yang mampu belajar 

secara mandiri. Beberapa tema atau topik yang mengandung pelajaran tentang 

nilai, kriteria, dan metode-teknik tertentu dapat saja menjadi bahan kuliah yang 

“temporer” (berbeda-beda dari masa ke masa). 

Selain daftar acuan atau bacaan ini mahasiswa dianjurkan untuk melihat 

websites (Lampiran) yang memuat materi-materi yang terkait dengan perancangan 

kota. Secara umum, terdapat dua macam website, yaitu: (1) pusat kajian atau 

pendidikan perancangan kota, dan (2) “proyek” atau kegiatan empiri perancangan 

kota yang dilaporkan oleh pelakunya. 
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SENARAI 

 

 

Urban design : Arsitektur Kota 

Urban planning : Perencanaan Kota 

Built environment : Lingkungan Binaan 

Zoning : Penetapan daerah atau wilayah 

Introductory : Pengantar 

 

 


