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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ota sebagai tempat terpusatnya kegiatan masyarakat, senantiasa 

berkembang baik kuantitas maupun kualitasnya, sesuai perkembangan 

kuantitas dan kualitas masyarakat. Perkembangan kota perlu dikelola secara 

baik agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. Sebagaimana 

diketahui fenomena yang terjadi akibat perkembangan kota yang tidak 

dikelola secara baik contohnya adalah banjir lokal karena tersumbatnya 

saluran drainase oleh sampah, galian-galian pipa dan kabel yang tidak 

kunjung selesai, perubahan lahan hijau menjadi lahan komersial, dan lainnya, 

yang semua itu diakibatkan pembangunan yang dilaksanakan  tidak secara 

terpadu antara satu sektor dengan sektor lainnya. Di samping, izin 

pembangunan yang direkomendasikan Pemerintah Daerah sering tidak 

terpadu dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.  

Keadaan sebagai tergambar di atas merupakan keadaan yang umum 

terjadi di negara-negara berkembang, sebagai akibat dari pembangunan yang 

lebih berorientasi pada daerah perkotaan. Dengan pola pembangunan yang 

demikian, menjadikan laju urbanisasi berjalan dengan cepatnya. Namun 

urbanisasi tersebut tidak dibarengi perubahan pola pikir masyarakat dari 

pedesaan menjadi pola pikir perkotaan. Keadaan seperti ini justru merugikan 

para urbanisan sendiri, yang akibatnya menjadi beban masyarakat kota pada 

umumnya, dan pengelola kota pada khususnya. Hal tersebut tercermin dari 

lebih tingginya persentase penduduk miskin di daerah perkotaan.  

Mata kuliah Perencanaan Kota mencoba menjelaskan Perencanaan Kota 

sebagai disiplin ilmu. Pembahasan Perencanaan Kota pada mata kuliah ini 

lebih menekankan pada perencanaan dalam sektor publik, yang secara 

spesifik difokuskan pada salah satu jenis perencanaan yang berdasarkan skala 

spasial, yakni Perencanaan Kota atau Perencanaan Wilayah Perkotaan. 

Mata kuliah ini berisi 9 modul. Di mana dari tiap-tiap modulnya selain 

terdapat pembahasan berupa konsep dan teori, juga disajikan rangkuman, 

latihan dan tes formatif. Sehingga dengan kelengkapan yang ada pada tiap-

tiap modul dapat mempermudah Anda dalam memahami mata kuliah 

Perencanaan Kota.  

Dalam Modul 1, Anda diajak memahami beberapa pengertian dasar, 

konsep atau terminonologi yang berkaitan dengan wilayah, kota, perkotaan, 

perencanaan, serta perencanaan kota. Kemudian dalam Modul 2, akan 
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diuraikan tinjauan historis terhadap perkembangan kota dan perencanaan 

kota. Dengan tinjauan historis terhadap perkembangan kota diharapkan Anda 

mendapat wawasan tentang asal mula kota, perkembangan dan praktek 

perencanaan kota yang sesungguhnya yang mencerminkan proses evolusi 

dalam peradaban manusia melalui pola pemukiman yang kemudian disebut 

sebagai kota atau perkotaan. Pada Modul 3, terkait dengan pertumbuhan 

perkotaan yang sangat pesat, yang menjadi tantangan untuk dipelajari adalah 

implikasi pertumbuhan perkotaan tersebut. Apakah pertumbuhan kota-kota 

sesuatu yang baik atau buruk? Dapatkah pertumbuhan perkotaan 

dikendalikan? Apa dan bagaimana pemerintah melakukan intervensi dalam 

pembangunan perkotaan? Dalam Modul 4, akan dibahas kota dalam 

konstelasi regional, dengan memandang kota sebagai nodal (kota dan sistem 

kota-kota). Kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi menunjukkan 

bahwa urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting yang 

menciptakan perkembangan kota-kota secara umum. Kemudian pada Modul 

5, akan dibahas tentang Perencanaan pembangunan. Perencanaan 

pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan, 

yang akan menjadi pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan 

pembangunan. Perencanaan secara umum adalah proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia; sedangkan pembangunan 

adalah proses untuk melakukan perubahan atau suatu proses perubahan yang 

disengaja untuk mencapai perbaikan kehidupan dan penghidupan yang 

berkesinambungan. Dengan mengkaitkan kedua pengertian ini diharapkan 

Anda dapat mengerti makna dari perencanaan pembangunan secara lebih 

komprehensif. Di dalam Modul 6 akan dibahas struktur internal kota sebagai 

landasan pemahaman terhadap kota sebagai suatu sistem spasial. Di 

dalamnya akan dibahas unsur-unsur pembentuk struktur tata ruang kota baik 

berdasarkan tinjauan konsepsional para ahli maupun prakteknya di Indonesia, 

serta pendekatan-pendekatan yang selama ini dipergunakan untuk 

menjelaskan bentuk dan struktur tata ruang. Pemahaman terhadap bentuk dan 

struktur tata ruang kota menjadi sangat penting karena terkait dengan 

implikasinya  dalam perencanaan tata ruang kota. 

Perencanaan kota merupakan intervensi terhadap perkembangan 

kota/kawasan perkotaan yang berlangsung pesat seiring dengan pertumbuhan 

penduduk dan kegiatan sosial-ekonomi yang menyertainya. Semakin 

pesatnya pertumbuhan penduduk perkotaan yang menuntut pemenuhan 
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kebutuhan dasarnya, sementara di sisi lain semakin terbatasnya lahan 

perkotaan serta masih belum terpenuhinya secara memadai pelayanan 

prasarana dan sarana perkotaan,  menjadi tantangan dalam perencanaan kota, 

terutama di negara berkembang. Untuk itu dalam Modul 7 akan disajikan 

pada Anda tentang Hakikat Perencanaan, yaitu intervensi.  Selain itu melalui 

Modul 8 pada mata kuliah ini akan dibahas  proses Perencanaan Kota, yang 

akan didahului dengan tinjauan terhadap proses perencanaan secara umum, 

karakteristik serta tahapan atau langkah-langkah kegiatannya secara rinci. 

Dengan dasar pemahaman terhadap proses perencanaan secara umum 

tersebut selanjutnya dibahas proses perencanaan tata ruang kawasan 

perkotaan secara spesifik sesuai dengan ketentuan prosedur perencanaan 

yang berlaku. Dan terakhir, melalui Modul 9, berkaitan dengan pertumbuhan 

perkotaan yang pesat,  beberapa isu atau  tantangan yang dihadapi pemerintah 

daerah/kota seperti globalisasi, urbanisasi, kemiskinan dan lingkungan kota 

dibahas tentang kebijakan pembangunan perkotaan yang tanggap terhadap 

berbagai isu dan tantangan tersebut, baik secara eksternal maupun internal. 

Setelah mempelajari mata kuliah Perencanaan Kota, secara umum Anda 

diharapkan dapat memahami kerangka konseptual mengenai kota, 

perkembangan kota, proses dan produk perencanaan kota, permasalahan kota, 

kebijaksanaan pembangunan kota, dan praktek perencanaan kota di 

Indonesia. 

 

Selamat belajar! 
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