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 TINJAUAN MATA KULIAH  

MATA KULIAH: ARSITEKTUR KOTA 

KODE MK: 5503-3-26-4-3  

PENDAHULUAN 

A. DESKRIPSI SINGKAT  MATA KULIAH 

Matakuliah ini membahas secara singkat hakikat dari arsitektur kota 

melalui perkembangan kesejarahannya serta memperkenalkan pendekatan dalam 

mengapresiasi dan mengevaluasi secara kritis beragam prinsip dan konsep desain 

dan kemampuan menyusun kembali prinsip perancangan suatu kota yang 

berlandasakan permasalahan yang dihadapinya.  

Kemampuan ini didasarkan pada pemahaman mengenai pendekatannya 

yang menyangkut teori normatif, paradigma, karakteristik obyek bangunan hingga 

tapak dalam rangka pembentukan tempat untuk berhubungan sosial ( a site for 

social relationship) 

 

B. MANFAAT MATA KULIAH 

Manfaat bagi mahasiswa terutama dalam rangka perencanaan dan 

perancangan kota berdasarkan teori dan sejarah perkembangan kota serta 

pemahaman aspek-aspek umum yang menyangkut produk arsitektur kota. Selain 

itu, melalui mata kuliah ini nantinya mahasiswa dapat menganalisa setiap 

permasalahan perkotaan dan dapat menyusun prinsip-prinsip perancangan kota 

berdasarkan tingkat permasalahan yang dihadapi kota sehingga dapat berkembang 

dan tanggap terhadap iklim lingkungan sosial disekitarnya.  

 

C. STANDAR KOMPETENSI 

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menyusun 

ragam prinsip dan konsep arsitektur kota sebagai aspek kota secara fisik dengan 

memperhatikan hubungan antara ruang, massa perkotaan serta bentuk dan 

polanya.  

 

 

D. SUSUNAN MATERI AJAR 
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Susunan materi ajar yaitu pada bab 1; Bentuk dan Dinamika Kota; Bab 

2; Susunan Kota. Bab 3; Pertimbangan dalam Penyususnan Prinsip Arsitektur 

Kota Bab 4;  Berbagai Konsep Pendukung Desain Arsitektur Kota. Bab 5; Macam 

proses dan produk Arsitektur Kota.  

 

E. PETUNJUK BAGI MAHASISWA 

Petunjuk bagi mahasiswa yaitu: 

1. Hendaknya mahasiswa membaca materi ajar ini dan dapat dipercaya sebagai 

sunber acuan lainnya yang relevan pada setiap pertemuan. 

2. Untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan sangat dianjurkan penelusuran 

literatur maupun perkembangan-perkembangan hasil proses-proses 

perancangan arsitektur melalui media cetak atau media informasi lainnya. 

3. Mintalah petunjuk dari dosen jika ada yang belum terselesaikan dalam diskusi 

kelompok maupun dalam diskusi panel lainnya. 

4. Kerjakan setian tugas atau prolem zet yang diberikan pada setiap akhir 

pertemuan dengan baik dan jelas.  

 


