
'I

UNIVERSITAS MEDAN AREA



LA I)()il.hl I l,liI I ti.l_,.1, II litl

1?:I]l_[1t\]vjrl_I\I _X.-, _I- t]I C;l:lt J LrI ci,r\Ni ,H.l
L)A:I-,AiVI }li ltj W t.l .:1f 

- L.J.L) l{Aji\ 1..{ (_r,_i-,"nr:,
f.)aII>Alf .!i IIJ-AI-.,1\I.I []:]_r:I\i (.;7\ L\i

ll -l'J }.rd L3 A l^r{ C; {.f .f V ;}. ]:I )rI A lit r._..i

LI li I::_f,i. f I l -,7\ r\[ "*I- L]..I_'^l], I.I
3

SUATU i(AJfAl,{ RI}.tCI'1,trlNTAI,tG .l?i:tlii\tiAl,l
NRSITEI(TUR LA}{S]]I(AP DA},I Ii,I.IU*ILI,ltJ YAI,IG

I'lliI^IUJUDI{AN I,tIjDhN S ItLlliGhI I(OT,1\

i.\.,l J:'!.!,r.1\! I\I
iv.i-y':il I:':;,r),.

,l-) L).1.,,-d"l'.

,/r]i S I'l !l l,l.'L'TJ Il,
'L'llii1(h.1. 1l DhLAI't
ITAYA

a1 T.'rr

DI?S. Df llN S. IIAL,II,l i.Iri
a_I) r/ r r rr-l(. /,,\.1 I'r .t. riz\lir\ll il,\,1 LJiill,,',
IR, Il/i1'11,/11'{ 1'1i11IGAt,l
I11. Dilf Abl'I'.tIt I.t I.lULn t.{t)l,it r

.l.llA '1'li,llil)IIir l)tJD I.At.t I

F"AKUL'}A$ THHNIK
UNTVHI{.S ITAS YJTDAN AREA

.MENAI.I

2000

tii
,! ,,

/

'. d'.

\q

,,1
1,',llt

!:tiii
."ll I

rii i. :" \'.4 1 '-
tnt, ' i..

'.[

UNIVERSITAS MEDAN AREA



LAPOllAN P NI.{]iL,ITI A}.I

Itr EIaA.I'{A.I\[ I- I }.U"GKIJI\TGAI\T :i3 *[- XV;\iAI{
DAI-AIrzI I'{[]EI\7L]..]-I DKA}d KOITA }.{ASA
1)]EI>.A-}T S ]IJAI-A T }} ]F]'I'TG.;\N\T }.:>OT-A* +Xil**

?

SUATU 1(AJIAN R'INCI TIIN,IA],.IG PBRANAN ARSITIIKTUR /

ARSITEI(TUR LANSEI(AP DAN IL},IU_ILI{U YANG T]]RI(AIT DA]'A}4

MEWUJUDKAN l4ED?rN SERAG/rr i(OTA RAYA

oLEti :

DII.S. DIE}{ S. TIAI,IM ]'{S
IR. ZAINf FIASA]'I BATUBhRA
IR. RAMI.AN TAIIIGAN
IR. DI-iIANTIli R \iULANDz\I1I
INA TRIESNA BUDI/TN1

FAKULTAS TEHNTK
UNIVERS ITAS MEDAI{ AREA

},IEDAN
2000

UNIVERSITAS MEDAN AREA



NAlifT)AD-TqT

l(ata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar dan TabeI

- Daftar Lampiran

BAB I. PENDAIJULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

B. Perumusan l"lasalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitj-ar-r

D. Ruang Lingkup Peneljtian

i

iii

vi ii

l.lcda.r-r

I

llf

a1

/. C)

ao
1, ()

?a

30

34

BAB II. MEWUJUDI(AN }{ED,

I. Pola Pembang

Sebagai l(ota

A. l- . Pungsi

A.2. Identi-.c

A.3. Wajah i(

A. 4 . i(omuni.k

B. Perencanar

bangunan

D'I

8.2.
D')

B.4.

8.5.

AN StrBAGAI }iOTA RAYA

unan l,ierrru judkan I(oti,r

Raya

I(ota

as 1(ota

ota

asi

an dalam Proses Tata Pem-

Penggunaan Tanah

I(eadaan Bangunat't

Lalu Lintas

Fasil j ta:; dan Pelayanat-r Sosial- -- 42

Pcnclapa [-an clarr LapaI]gall I:'c]'ler i aan 43

1 1,1-

35

35

37

a.r
J)

'-::.i:

UNIVERSITAS MEDAN AREA



B

r-

C .2. Penggunaan Tanah

Perencanaan Kota l'Icwu judkan I'ledan Se-

bagai l(ota Raya

A. Sejarah Sing)<at Perliembangan I(ota

Medan

6. Pendudui< I(otamerdya l"Iedan

. R.encana Penggunaan Tanal-t

. I . Skal-a Penetaan Wi I ayah i(o ta

^1

44

II.

44

45

4B

51

it2

CA

C'

64

65

4B

4B

4B

A.1

D

. Berdirinya l(ota

. Perkembangan dan

Analisa Pendekatan

I-laisi I Penyel tdikar-r

. Pendahuluan

I'{edan

I(egiatan

dan Pengolahan

. Penyelidikan i(eadaan I3angunain __

. Penyelidikan Lalu I-intas

PenyeI idil<ain Parliir

i(epadatan P encluclr,tk

51

B.1

D')

D1

B.4

!)F

8.6 . Penye'1 idil<an f'as;ilitas clan pel aya-

nan Sosial

IIf . I(onsep Perancangan L1ewr-r jr:d)<an l,,{edan

sebagai xota Raya

A. Cara Penya j ian

69

69

_.1_v

f
h
f
1

UNIVERSITAS MEDAN AREA



F-'
:

:

'i
i{

i

:

BAB ITI.
l

LINGI(UNGA}{ BINAAN

Arsitektur dan T

1. Pengembangan

1.A. Sej;rrah Iler

1 . B. Perl:.embanga

DAI'{ PERI'IASALAIIhNNYA

ata i(ota

Kota l4edalr

dirinya i(ota ]"ledan _

n Perkebunan Ternbal<au

enja;arhan Belarnda ( l-864)

77

77

96

dau i(egiaLan Pcrdagangan __ 96

1. C. Perkemirangan Pcncrintahan t(olot-ria} 9B

1. D. Perl<embangian l(r:ra jaan Deli ----- 100

I . tr. Perkembangan Sctelah 1(emerdel<aan_ 101

2.. Tahapan Perkembangan Ciri A::siteli

tur Bangunan 101

2.A. Periode P

s/d l-lari

2.8. Per.rode I

bangunan

1(emerdol<aar-t

9 45 Samperi

2.C. Periode PeIita

3. Pembentr:)tan !{a jal-r

101

Arual lji:a Pem-

ro2

-1. sampai sekarang_ 1.02

I(ota l.leclarn ( Urban

Design ) 103

103

1.0 6

106

ro7

3 .4.
a1l

J.t-.

.D.

]?

Landasarr Irormal

Arah Pembangunan l{ar jah l(ota 

-- 

104

Jalan Utama ( Jalan Li nc1)<ar Dan

.)

3

Jalan l.rtcr i )

Pemukiman I(umuh

I{awas;an Lain

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Perl<embangan i(otar

Proye)<si Penduduk

B Lansel<aP dan Tata Kotar

1. Pendahuluan

2. Tinjauan Pustaka

E

I.1e cl art-t )07

7L'l

119

1r 9

| /,/

12.4

LJI+

6.

7.

I(otamadYa I'lerdan

Tahun 2010 109

Pembangunan darn Pr.:lcstarian llangunan

di l,lecLau l14

Beberapa l(endala l{clujudkan Rencana

I,^lajah ltota

2 . A. Lansel<

2.8. Fungsi-

2.C. Pemeli

ap I(o bat

Tanaman

haraan

3. Tujuan ilxistirlg 1{oLamaciya l'1ec1;rn --- -138

J.A Se j ar:a

l,lec1atn

h dan Pcr]'.ernbailgan I(otamady:r

') T)

1n

a

1

4.

4.

Geogrzlf i

I3tl

L39

139

1.4L

r42

r44

,14 5

1.4 5

l{epadat

Ruang t

nisnya

an Pcndudult

erbuk'a Pertamanarn dan Je

E. Luas l'TilaYai-t Monurub I(ccetmatan ._-

F. IkIim

Analisa Penelitian

A. I(ePadatan lrenduduli

tt

:
!

UNIVERSITAS MEDAN AREA



4 .8. Itebutuhan Ruang Terul<a

manan

dan perta-

4 .C. Pembahasan

5. I{esimpulan dan Sa.ran

Kesimpulan

Saran

C. Masalait Lingkungar-r I-ticlup (IIkologi) _

PERAIIIAN LINGKUNGAN BINAZTN ( BUILT trNvr-

RONMENT ) DALA},I I{EI^iUJUDi(A}.I MEDAN SEIIAGhI

KOTA RAYA

l-49

151

159

159

159

L62

BAB IV.

A

t)D.

n

B.

D

Pengembangan l(ota l"lr:c1an

Peranan Li-ng)rungan Bin:ran

1. Arsitel<tui: dan Tata liota

2. Lalrse)<ap c-lan Ian:n iiot;r

3. I,IasaIah Lingl<unqan

I(ota*

Kota _

L/b

L/t:

1El

1r)a

Ib /

191

200

200

20u

2to

111

ilAB V. IiESII{PULlit'l DhN SAIIAN

A. Untuk Bidarrg Arsitelttur ciern tata
B. Untuk Bidang lanse)<a1: dan Taman

C. l'{asal.ah Ling)<ungan 1'ricir_rp

Daftar Buku Ruiukan

vI l.

I

I

UNIVERSITAS MEDAN AREA



t
ri
I

t

t
!
i

DAFTAR

L7ll1"l Df\l1.

GA}{BAR DAN TABEL

: llubungan Fungsional Antara pertumbuhan

Penduduk & Tingkat pertunibuhan Antar

Sensus di 7 l(ota .Icr]-resar cli Incloncsia

1 : Garis Besar Rencana Tat.r Gur-r,,_r Tanaih

I(otamadya i,ledan

2 : Rencana Ruang terbulia ili jau l(otamady:r

Medan

'1 . Tahapan Pembangunan

Raya I(otamadya Medan

Rencana Detail Tata

llehabilitas JaIan

Ruang Kota i(otama-

dya Medan

7.7

36

10

40

11 b

5

6

7

B

9

10

11

1aLL

Diagram Tahaipan Pembangunan

Diagrarn Lalu I-in'car

Alir:an Lal u L,Intas

Diagran Sis;tem Perl et-altar-r

Pr:ta liecanatarr: I,{cc1..rr-r (l"leciatr i,oba )

Peta Perincian c'1airi Peta

I'{ec1an

56

5B

61

68

73

I(ccirma Lan

gunan Suclut Jal.an

ingqj- Tanaman l,{emeberiJ<an Per

Terhaciap S j.nar I.{at*ai'rarri Sjcp.ln

\./ ]. L l_

75

7C:Ben bul< Ban

Berbagai T

I i ndungan

j ang I{ari I?6

I
I

I
!

ti
I

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Tanaman Berfungsi Untuk l,lenquranc;i I(c-

cepatan Angir-r

lq

15

16

Pohon Pelirldung

Dualisme l(ota-1(otar 1,1;.rszt 1(ini

Proye)< Pengenrbangan liota cij

Kota Baru Perusahaan

mantan Timur

Di(I Jei]<ar ta

L26

1al)

2,O3

204

205

206

L7

19

yaitu Jabotabel<

Kota Baru I'Iar-rciiri fndonesia : Palang

karaya

: Bon'banq di I(ali-

I(ota Baru Sat.el it : Ban jarbar:u di i(ali-

mantan Se]atan 2A7

I

tt
I

!

i
tI
I,
t

i
I
:

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Tabel 1

a

JumIah Penduduk De:.rii dan 1(oLa

Jumlah Kendaraan Bermotor: yang

di POLDASU Sumatera Utaira

I(epadatan Pencluduk l(otarnadya

de 1986-1991

Jenis dan Luas Ruang terbulca

di l{otamadya Medan pcriode 1

Luas llilayah l(otamadya Medan

camatan

Pendugaran l(ebul,uhan liuang
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nenurllt 1(e-

1_L
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nya periode I 9Uf:*199.1 I t) ,/

10 'I'erbuJta dan Tcrn-

i'fedan peri ode

1986-1990 1., /

11: Penduga;rn l{ebutuhan Ruerng ller};u}:a dan

tempa't- Bermain di )<oL;rmardya i"ledan per-lo-

de L992-\99 6 l.tl9
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KATA PENGANTAR

Penelitian yang menyangkut perpaduan dari berbagai

disiptin ilmu ( inter disipliner) jarang ctikerjakan

karena, disamping agak sukar cli-lakr-rkan juga akan

menyangkut pengorganisasian serta kerja sama yang l:aik
serta pembiayaan yang cukup besar.

Hal ini juga dirasakan ketika Team ini mulai mengerja-

kan penelitian i-ni, yang mengangkat masalah Lingkungan

Binaan ( BuiIt Environment ) yar:g melibatkatn disiplin
ilmu Arsitektur dan Tata Kota, Lansekap clan Taman Kota

dan Lingkungan Hidup.

Syukurlah, a)<hirnya kerja penelitian ini dapat
juga diselesaikan, berkat )<erjn sama yang baik darj

seluruh anggota Tearn, serta barnt_uarn ciari berbagai

piltak.

Tentu saja rasa terima kasih pertamer-tama diberj--

kan kepada pihak HEDS sebagai penyanclang dana, tanpa

bantuan mana tentu saja penelitian ini tidak al<an

mungkin dilaksanakan.

Rasa terima kasih juga ditujukan kepada berbagai

pihak, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu,

yang telah memberikan bantuan, izin penelitian, kon-
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sultasi ataupun fasilitas.
Terakhir, kepada seluruh anggota Team yang telah

bekerja keras hingga akhirnya Laporan Penelitian ini
selesai sebagaimana yang kita harapkan.

Semoga hasil kerja kita bermanfaat bagi semuanya.

Amin ya rabbal alamin.
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BAB T

PE}IDAIIULUAN

rndonesia acialah nec-Jal:a bcrpericiuciul<. terpacia t-

lielima di dunia den<;an pendrrcir-rk lebiir dari t-65 jut.r

jiwa pada tahun 1985, mcne irrlrai:i luas t*otaI lahan

mendekati 2 juta )cm2 dan tersebar J<e lebj.h 13ooo 1:ularu

besar dan keciI.

Selarna taitun i s zo-ur', pcr:tumbuhan pendr-rcluJi l.lotar

Indones j-a seliitar 4 e, perLahul-r , merrcapai 3 3 juter ( ZZ:l

dari total pendudu)<) pada tahurr 1980. Ini ciipro;ctr-

sikan untuk tumbuh men jacli 7 6 jui-a ( 36 :; Lotal penclu-

duk ) pada tairun 2000, rlengair r;rta-rar-La bi ng1iat pcr-

tumbuhan pertahun 1.,3 -1,9 ?; dcrrj- total- i:crt_umbuharn

penduduk. Hal i ni beri.mpl il<a:;i bahvra 2/3 [.ota] per-.

tumbujtan penclurdu)< derlalrt janryi:a l..ritl:tu 19BO - 2O0O

( menun jukkan sekitar 2,2 jrr.L.a jiwa ba;:r-i per taitun)

al<an terjadi di daerah perkotaair. (1)

Berdasarkan def enisi sensus 19t30, l ebilr dari BiO

daerah perkotaan tersebar di seluruh Indonesia, mulai

dari ibukota Jakarta ( 6,7 jul-a ) jiwa sampai pusat-

pusat perkotaan c1i daerah yang hanya berperrduduk

beberapar ribu j ir,va .
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Sama pentingnya, beberapa p'erkampr-Ingan llec j-l tr:rm*

paknya mencapai status claerah pcr)coilran clengan ma ju-

nya pembangunan. -sebaga i negal:a )repulau;in , f nclot]c-

sia menghadapi masalah intcgras-L ta La rllang \/ang

berbeda clengan banyak negara laj-r-r.

DaIarn kerangka per:nasalah;rn :;epe;:t'i ini-, pencapaian

pola pengembangan tata ruang i-rirarlli bailc antar llota

maupun internal kota l<ota tersebut mei:upai<an [aI

kritis.
Inclonesia menganut kebijaksanaan pembangunan yang

menyeluruh, untul< menghasill<an masyarakart yang merata

clan perubahan program pembangunan dalam seJ<t-or perko-

taan selaras clengan falsafail nasionatl ' (2)

sejak tahun 1969 Indonesiar iLlenetap)ran proEram pola

pembangunan tima ta|iun (REPiiI-ITA )dengan )"ornponelt

sektor perkotaan terus rneni-ng)<ett dalan 1um1ah, f-ingkup

geografis clan i<omplel<sitasnya dirri waktu ke r'rar]<tu. (3)

SelamaPELITAI(1969L974)programproqi]:z]]n

perkotaan dif okuskan di beberapa llotai hresar (terutama

Jakarta) dan pada rentang kegiatan yang terbatas'

Selamaperiocleinipenyediaanaj.rmirrumdanperbai}<an

kampung/ merupakan kegiatan utama'

Se].amaPELITAII,sumberc-laiyayanglebi}rbanyak,

nemung)<inJ<an di,i)<utinya kota-l"ota iirenengair clan diper-

2
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luasnya program-program utama ntenca)<up tipe Ilrasarranil

baru clan sarana pelayanan. Isr-r isu kelenbagaran juga

mulai disentuh meIalr,ii progratn prograln penyuluhan

untuk pegawai-pegawai pusat clan daerah.

Selama PIILITA IlI (1979-J 984 ) peneltatran cli l.arl<rll<al'r

pacla pening)<atan pemerataan. llarl ini merrgilasil-l<an

perluasan program-progl:an untuli l<o'ta-l<ota )'reci-I, dan

mendorong perbai)<an pelayanan bagi ling}lr-rp pemukiman

berpendapatan rendah.

Selama PBLITA IV terhratasnl'a 1;enerin',a;rn clev j sa

menclorong mobilisasi surnber-sitrtber da.lan i-icgeri-.

Pemerintah 'Iing)<at f dan Ting)lat If c1jc1o::ong r.tt-ttuJi

memb,iayai pembangunan j<ota ncr--c:l:;r clcngrtn mr:malks-i.muni-

l<an penggunaan sumber daya :ctcr,tpart.

PenUrunan clalar,t penerinaaril nir-ryarli bttni secallal

clrastis memperlambat pe::e)'lonon.l.an Inrloncsj-a pada avrarl

tahun l9B0 - an dan pertumbulrarn cllonotni clal.am vrali-t-tt

del<at al<an nampa)< lebih lairbat jika clibaindjrrg)ian

selama tahun-tahun rrboomrr minyak tahutr 1970-all . llam-

pa)<nya pacla periocle I985 - 2000 rata-reita tingkat

pertumbuhan pendapatan Nasional rj il sebesar 4 e;

atau lebiir kecit. I{aI inj mcnyaclarr)iarn kj ta al<an

l<ebutuhan peningkatan ef isiensi scc;e'.rar clras;ti s clal-art

memprogram pembangunan clan penq()luar:all.

Menghailapi- ma:-;alan i-ni, tLj.l,lcrlitiutq):.;.rn) all pct-lcic-
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l<atan baru dalam penyediaan plrasarana pemu)<imatr khu-

susnya c1i daerah Perkotaan '

prinsip-prinsip clasar penclekatarn baru te rscbut aclalatr:

a. Ilesentralisasi penyecliaar-r prasarana pemu)<iman lle

sumber-sumber pemei intall daerah '

;. Partisipasi matsyara)<at melalui prinsip costrecovel:y

( clengan iuran atau pa j a)r ) baili langsung maupun

ticiak Iangsung dari setiap investasi pr:asart:ana '

c. partisipasi sel<tor swasta dalam penyediaran pra'sa-

rana yang mengltntungkan (perurnahan ' penyediaain air

minum, Pengelolaan sanPah Padat )'

c1. Itrtegrasi antar komponen dal-am investasi pr:asara

na pemukiman

Pendekatanbaruyangdi)ienal-sebarqairlProc;l:amPengern-

bangan Prasarana kota Terpadu ( P31(T ) irr j menaril<

minat Iembaga cian negara donor '

Banl< dunia menyeclia)<an Cana l<husr'rs untuk nendukung

implementas;. pende)<atan barr.r ini ( tahur-r 1986 ) berupa

Pinjaman Sektor Per]iotaan sebesrrr US $ 27 O jrrta, yancj

ciapa.b.clikonversikankec]alanrr:upialruntuknrenrbiayai

banyakproyekpemukimansel:eftiperbai)<anliampung'

penyediaanairbersihrsarnpahpa'da'L'drainase'pengen-

clal.ianbanjir,jalar.r]iota,sallt]:anpembuangan,penin_

giiatan kelenbagAan / clan sebarqa j ilya '

UNIVERSITAS MEDAN AREA



t

Saat j-ni sedang dipersl a1r)'lan Ilin jamaln St:l<tor

PerJ<otaan II sebagaj- l<e:;i.nambung1l topantSilt"t IJanli

Dunia pada pende)<atan P3KT. Topangarn yalng sama datang

clari pemerintah Belanda sebeserr 2a jub.a gulder-r.

}{enurut kabar, OECF ( Ove::soar:; Economic Cooperat-ior-r

Fund Of Japan ) juqa bersedia menopang Ij3KT dengan

menyediakan Pinjaman Sektor Perl<otaan OECF -

Penclelcatan ini akan dj lan jut)<ar-r d.rn diperluas;

seIAMA RtrPELITA V. Dalam ha-L te rseltut Pene)<anan

utama pacla program-progr.lm penuliiman seper:ti perbai-

)<an kampufl9, program Per:ttmnas , clan program penyed-iaan

air bersih al<an dilan jutkan clarn juga penekanai-) y3n6;

lebih besar pada perbail'.an dair pei:Iuasan pl:asarana

l<ota.

P31(T dikembangkan lebih larnjr:t untul'l melibat-

kan sektor swasta clalam rencanal pembangunan kota

secara nasional selama Repelita v tel all ada beber-

apa proyek yang aJ<an segel:a di.luilcurliarn termarsuk

pin jaman Sektor PerkoLaan II Rank dunia yalrg clapat

melibatkan peran serta svrasta di dalamnya '

Leb j-h teri.ntegras inya pemrogr.lman dan pcl:encanelan

sektor prasaralla 'dan perumahtan l<ota, alian nenberi

peluar-rg bagi konsolidasj. lcbih lanjut pr:merintatlr

swasta
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Pembangunan dan pemeliharaan yang berhubungan

dengan pembangunan kota, )<httsusnya pl:asrlrana Jrotat

adala[ d j,antar:a beberapa a]<'t j f i. t-as pc,.mbatrc-1r.rnan yanq

al<an dilan jutkan, diperlr.tas dan diperbarifti dalanr

REPELITA V.

Hal ini dianggap penting ticlal< )ranya karena cepat-nya

pertumbuhan kota - l<ota besar c1i Indonesj-a sehubungan

dengan pertambahan pencludu)c alamiah dan migrasi

desa-kota tetapi juga karena tuntutatr kebutul-ran pendu-

duk kota dan industri.

Berclasarkan asumsi moderat, diperl<iralcan bahwa

pendudul< kota akan meningkat clari sel<itar 50 ,9 juta

(2g % dari total penduclu)r) pacia 1988 menjacli 6I ,7 jutar

(32 % total Penduduk) Pada 1993.

Berdasarkan proye)<si di atas, ;clas diperlul<an penye-

suaian kebijaksanaan agar tercapai pengelolaan yang

lebih baik sehingga tercapai lioseimbangeln antarei

pertumbuhan dan pembangunan sosial e]<otromi pendudul<

baik antara maupun di dalam kota itu sedj-ri secaril

efisien dan merata.

segaris dengan hebi j alisanaan GBiIN , )<irususnya

REPjILITA V, semua usaha yang gayut teleilr lebih di-

ting)<at)<an untuk . menghas j lkan sumber s;umber yang

diperlukan dan penggunaannya secal:.] ef i s i en dan

nerata, termasuk penilaian clan peyesuaian seperlunya
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l<ebijaksanaan pemerintah yang berkaiit dengan pengem-

bangran prasarana kota.

Upaya ini khususnya mencal<up :

a. Peranan fungsionil dan pendanaan, mejcanisme clan

tanggung jawab penyediaan dan pemeliharaan

b.

C.

d.

prasarana,

Mobilisasi sumber daya

Peirggunaan sumber daya

I(emampuan kelembagaan .

I(Jllcl.-l- /

secara efisien,

Kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti ya)ng telah disebut

di atas, secara rinci dalam pelaksanaannya dapat di

uraikan sebagai berikut (5) :

Kebijaksanaan 1 :

Pengembangan prasarana kota dan pemeliharaan

operasinya secara prinsip menjadi wewenang dan

gung jawab pemerintah daerah dengan bantuan dan

ju)< pemerintah propinsi dan pusat..

KeM:

serta

taing-

petun-

Perencanaan, pemrograman dan identifilcasi prioritas

investasi oleh semua jenjang pemerintahan untu)< pe-

ngembangan kota akan terus dipcrbaiki mel alui pende-

katan desentralisasi dan ter:padu, anta]:a lain telah

dimulai dengan P3KT.
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Kebijaksanaan 3 :

Untuk mengembang)<an tanggung jawab pemcr:intah l-okal

dalam penyediaan prasarana ]<oLa, kemampuan penerintah

loka1 untuk memobilisas-i sumber daya dan mengopl-imal-

kan penggunaan dana al<an di.til'rgkatkan.

I(ebijaksanaan a :

sejalan dengran prinsip-prinsip desentralisasi dalam

tanggrung jawab penyediaan prasarana ]rota, pemerintah,

di samping kebijaksanaan 3, al<an memperbaiki sistim

pendanaan prasarana l<ota. Tu juan perbai-kzrn adalal-t

untuk :

Memperkuat skema pinjamall pemerintarh pusat r.rnLuli

kebutuhan investasi prasarana pemerintah lol<al.

Menyecliakan rangsangali untuJ< mobj lisasi sumber-

sumber dan pinjaman.

I{ebi jaksanaan 5 :

I(emampuan staf dan Iembaga d j- tingkat pemerintair

propinsi clan lolcal agal: lebih efektif dzilerm memutus-

kan aktifitas pembangunan kota secara lebii-r ef€ii(tif

akan di1_ing)<atkan melalui perbaikan prosedur kelemba-

gaan dan penyuluhan/tatihan nelalui program pengemba-
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ng'an surnber daya manusia

terl<oordinasi.

pemerintalr Iol<arl yang

]{ebijaksanaan 6:

I(oordinasi dan konsultasi antara berbagai- departemen

dan jenjang pemerintair ( pusat, propinsi dan lokal )

yang terlibat dalam pengembangan prasarana lcota akan

terus diperkuat untuk nemperlancar inplementasi al<ti-
fitas pembangunan dan untuk nenyediaJ<an nekanisne

peninjauan ulang dan perumusan rekonendasi l<ebijaksa-

naan sektor yang akan datang.

Apabila ]<ebi jaksanaan-l<ebi jal<sanaan di atas clapat

diwujudkan dengan baik, maka diharapi<an ciaLam jangka

waktu 5 - 10 tahun mendatang, tujuan yang diharap)<an

akan tercapai.

A. Latar Belakano Peneliti.an

Di atas telah dikemukakan bahwa sejak Indonesia

melaksanaan serentetan Repe}ita mulai fs69/l.9'lO I telah

terjadi perbaikan yang berar:ti pada kondisi sosia_l

ekonomi masyarakat. Situasi j r-ri telah rrterangsang
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penduduk untuk meningkatkan pendapatan. pergera)<an ini
terutama dari daerah desa ke kota,, khususnya di pulau

yang padat pendudu)<. Implikasi dari pergera)<an ini
adalah meningkatnya kebutuhan tempat tinggal baru.

Salah satu di antara tujuan-tujuan pembangunan

nasional Indonesia adalah membawa hasil pembangunan

yang lebih baik bagi seluruh Iapisan masyarakat.

Untuk mencapai hal ini, ide dan metoda baru di-
perkenalkan, meskipun biaya untuk itu melampaui

dayapikul, efektifitas atau efisiensi dari sumber

daya yang tersedia. Ide pembangunan kota baru untuk

menampung pertumbuhan penduduk sebagai sebuah alterna-
tif , mendasarl<an pada pertimbanqan-pertimbangan terse-
but, meskipun dari tempat asalnya (Inggris) pende)<atan

j ni sudah ditinggalkan, sehubungan clengan tidal< terca-
painya tujuan tujuan yang hendal< dicapai semula.

pengalaman yang sama clapat ciiamati di negara maju

lainnya seperti Jepang dan Perancj-s. ( 6 )

Dengan demikian, variabel pertama darj- pembangunan

pemukiman baru dihubungkan dengan pertumbuhan pendu-

duk. Penduduk itu sendiri bukanlalr variabel bebas.

Penduduk pada dasarnya dipengarulrj oleh farl<tor-fal<tor

Iain, termasuk kesempatan memperoleh penclapatan,

karena adanya pi l ihan atau arclanya kebutulran , atau

10
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ter jebak dalam kombinasi l<eduanya.

I(esempatan kerja tebih jauh secara langsung atau tidal<

langsung dipengaruhi oleh pendirian/pembu)(aan berma-

cam-macam pabrik dan industri-inclustri jasa dj. kawasan

kota, yang ditopang oleh prasal:ana dan fasilitas yang

lebih lengkap.

Namun pendirian industri-industri tersebut ditentukan

oleh faktor faktor seperti l<etersediaan rahan clan

harganya, prosedur dan pembatasan untuk mendapatkan

ijin, disamping variabel-variabel biaya dan manfaat

tenaga kerja, bahan mentah dan ;:asar.
Sektor publik / pemerintah selalu dan akan selalu

dipandang sebagai sel<tor yang paling bertanggung jawab

dalam memperbai)<i kondj-si sosial el<onomi negara.

Tidak pelak lagi, dimasa alian clatang peranan ini
akan masih signif ikan mes)<ipur"r semakin menurun.

Apa)<ah faktor pemerintah dapat atau tidalr memenuhi

tugas ini tergantung pada besarnya sumber-sumber yang

tersedia dan pada pelaksanaan clari konsep pembangunan

yang tepat.

Akhir-akhir ini, ketersediaan sumber keuangan pemerin-

tah kurang menjanjikan dibanding masa-masa l<etika
t' dol1ar minyak t' tersedia dalam jumlah besar pada

a]<hir tahun tu juh puluhan. Ditain piha)i, gerakan

swastanisasi di dunia juga telah mempengaruhi fndone-

11,
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sia. Namun demikian mapannya

membuat swasta bekerja belum

atau pasar bursa.

l<ondisi-konclisi untul<

mapan misalnya keuangan

Namun demikian, minat sektor svrasta pacla berbagai sek-
tor tetap semakin besar.

sebagrai negiara berkembang, rncronesia menghada-

pi masarah klasik yaitu bagaimana mengimbangi pertum-
buhan penduduk dengan kemampuan pembiayaan untuk
peraksanaan program-program pembangunan. pada REPELTTA

v ( 1989 1993) konsensus Nasional yang dianut adarah
bahwa Debt service Ratio (DSR) a)<an ciikurangi dari di
at-as 40 z saat ini menjadi kurang dari 25 ?, pada akhir
Repelita v. skara pembangunan clan tujuan tu;uan
pemerataan, akan dipertahankan ji-)<a ticlal< dinai]<kan.

Dengan demikian, jelas bahv;a tar-rggung jawab pem_

bangrunan alcan disebar merata clengan )ierompo)( penanq-

gung jawab di semua seJ<tor.

Alternatif utama akan lebih ditekanl<an pacla parti-
sipasi dalam pembangunan. I(eterribatan sel<tor swasta

adalah jelas dan akan diclorong lebilr kuat dari
seberumnya. untuk mencapai hal ini, berbagai perang-

sanq disediakan, seperti deregulasi, desentral-isasi
dan debirol<ratisasi ijin serta prosedur, mobilisasi
tabungan umum dan persoalan persoalan perbankan

lainnya. Kebijaksanaan-kebija)<sanaan ini, jii<a tidal<

L2
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dengan hati hati dilaksanakan, akan menghasil]<an

gambar terbalik, khususnya dalam menjaga pemerataan

sebagai tujuan utama pembangunan.

Pendekatan yang dualistik dalam pembangunan pemu-

kiman, meskipun tidak secara formal dirancang, telah

secara bebas diadopsi dan nenbapra hasil yanq positif.

Pertqadaan perunahan yanq dahulu dil-ai:sanailan oengan

subsidi yang tLnggi dalan bentuk i:as dan suiaber daya

nanusia, ternyata kecil- kebei'llasilannya. PenEelolaan

sejak tahun t976 hanya nanpu nelayani kurang dari

10 ? kebutuhan perunahan pertahun, nenanbah l:ellurangan

sebelu:rn7a Denqan derillian, ,;ebanl'allan oranq nasih

harus bertanggung laitab untuk encaYi pe1unahan senciiri

dan pembangunan pernukiman. llat ini terbentuk dengan

sendirinya sebagai fakta sejarah clan bukti dari poten-

sipartisipasimasyarakatyangbelunrdinanfaatkan

clalam pembangunan kota dan pedesaan'

Karena itu, pende)<atan pembangunan untuk Inclonesia

akan mengandung tiga Pilihan i

1. Masyarakat mengerjakan apa yang mereka dapat

dikerjakan untuk mereka sendir:i tanpa bantuan'

2. Menampung dan mendukung prakarsa dan potensi ma-

sYarakat Yang ada, dan

3.Menyediakanuntukmasyarakatapayangtid

mereka kerjakan utrtuk diri rnerel<ar'

13
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Pada umumnya, pelaksanaan tiga pendekatan ini harus

dibuat jelas duru siapa ditayani apd, clan dapat dengan

mudah disesuaikan dengan l<riteria keterbatasan sum-

berdayadalamkeadaanmeningkatnyapermintaanuntuk

pembangunan, dengan keterlibatan atau partisipasi

masYarakat '

Peranan sektor publi)< ' sel<alipun demil<ian harus

ciiteliti dengan cermat dan diubah dari menyediakan

menjadinengakomodasikan(menampung)danmemperboleh.

kan- HaI ini berinplikasi pada pengujian ]<embali dan

ref ormulasi konsep pembangunan pemr-rkiman clan l<ota

untuk mencari dan menggunakan potensi efel<tif yang

ditemukan di }apangan' dan mengacu pada pencapaian

Yang suclah ada '

Pertumbuhan penduduk ]tota c1i Indonesia telalr

mellinqkat cu)<up tinggi dan terus nenerus dalam 15

tahun teral<hir' dari kurang lebiir 4 Z pertahun selama

masa l97L tgBO nren jadi 6 e; pada lgBO-1985 ' Namun

demikian, kota-kota besar mengalarni ting)<at pertumbu-

han penduduk yang menurun clan digantikan oleh kota-

yang kebanyakan memil iki pcrtumbuhan pendudul( yang

lebih tinggi (lihat gambar di lampiran)'

Jawa sebagai pulau berpenduclul< padat di Indonesia '

cliper)<irakan pada tahun 2000 setengah clari pendu-

L4
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duknya al<an hidup di daerah per)<otaan ' (7 )

I(onsekuensinya masalah perumalran dan penduduk akan

menonjol di pulau Jawa dibandingkan daerah lain di

Indonesia. Sehingga pemecahan yang harus ditemul<an

*adalah pada kebijaksanaan pemu)<iman yang berlal<u untuk

semua daerah di negara ini '

Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia

dan kota terbesar di Sumatera ' menghadapi masalah

paralel yaitu masalah perumahan dan penduduk'

Sebagai kota yang sedang tumbuh' maka ratio pertum-

buhan penduduknya ternyata tertinggi yaitu 7 'B ? per

tahun(menurutSenSuSlgEO).Biladibandingkandengan

Jakarta dan Surabaya untul< waktu yang sama ' Yan9

mengalami J<ecenderungan menurun ( Jal<arta dari 4'B Z

menjacli4ZdanSurabayadari5e;menjadi3Z)'Meclan

malah mengalami l<enaiJcan clar:i 2 'gZ men jadi 7 
'BZ '

(Lihat APPendiks I di halaman 14)'

(Lihat juga Appendiks 2 c1i halaman 15)'

Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi ini ' yang

ticrak atau kurang diimbangi oreh pertumbuhan serta

pemekaran pemukiman ' sehingga kota tetap saja memilil<i

atau menempati suatu ruang yang terbatas dan sangat

terkonsentrasi, jelas menimbulkan berbagai masalah'

Dan berbagai masalah inilah yang akan dicoba )<aji

clalampenelitianinter-disiplinerini,clenganharapan

15
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akan ditemukan suatu solusi ( penyelesaian / jalan

keluar ) yang semoga dapat c1i j adikar-r masul<an bagi

sistim perencanaan kota serta pemukiman, bai)< secara

nasional maupun bagi kota Medan khususnya yang secara

perlahan tapi pasti menuju sebagai hotar Bandar Raya

(Metropolitan).

B. Perumusan Masalah.

Masalah utama dalarn pembangunan tata ruang di

Ind.onesia adalah lokasi geografis pulau-pulau yang

tersebar. Keaclan tersebut diperburu)< dengan per-

soalan distribusi pencludu)( yang tidak merata, ketim-

pangan pendapatan antara wilayah dan ketidak-mera-

taan struktur ekonomi diantara pulau-pulau tersebut.

Hal ini juga menyangkut perbedaar-r karakter l.,awasan

desa dan kota. Penduciuk kota tumbuh dengan cepat,

dalan Repelita lv (1984-79ep') r)iperki rakan penr)uc)u'!"

kota ber luni ah 5't lui'; )i;:i,i ( ::':'/.:-i';r 2-Z Z l-otzi1

penduduk).

Pertumbuhan kota yang cepat terutana disebabkan

oleh cepatnya pertumbuhan aktifitas pembangunan selctor

industri dan jasa, yang dapat menarik penduduk dari

desa ke kota.

i-6
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' n4pendiks 1

It, u b u n g an F u n g si o n el Antar a P e ftu m b u h a n P o nd ud u l<

dan Tingkat Pertumbuhan Antar Sensus
di 7 Kota ferbesar lndonesia

Jumlah Pondudul< 
-lahun 

1571 dan 1L:il{l
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Apapun usaha pemerintah rnclonesia, f akta menun jul<-

kan masih besarnya jumlah migrrasi dari desa mencari

peluang yang lebih baik untuk l-riciup di J<ota.

I(etersediaan fasilitas dan jasa di kota - l<ota juga

rebiir baik dan kenyamanan yan!, rebiir dibanding)<an

dengran lingkungan kawasan deSa.

Para migran dari desa menyerbu kawasan hunian

apakah mereka bertempat tlnggal- bersama sama dengan

sanak famili mereka, di rumah sewa ()<ost) atau merr-

bangun rurnah baru, dengan atau tanpa ijin formal dari
pemerintah kota.

Kebanyakan kota-kota besar utama berpenduduk lebih
dari 1- juta orang, berlokasi di pulau Jawa ( Jakarta,

Bandung, Semarang dan Surabaya ) dan hanya satu kota

di luar pulau Jawa ( Mecian di pulau Sumatera ) . pacla

masing - masing propinsi, terclapat. l<ota-kota dengan

penduduk 200.000 - 500.000 yang berfungsi sebagai ibu

kota propinsi. i(emudian se jumlah besar l<ota - kota

Iebih kecil dengan pendr-rduk l<urang dari 50.000 orangt

(di luar Jawa bahkan kurang dari 10.000 orang), semen-

tara kota-kota denqan keseimbangan sj-stem kota nampak

adanya kekurangan kota menengah di propinsi-propinsi.

Perl<embangan kota kota besar Tndonesj-a kebanya-

kan berasal dari pemuki-man pedesaern yang tumbulr

membesar. Selama masa pen ja j;rharn BeIanda, terdapat

19
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bangan kota ditujukan untuk memperr<uat administrasi
penjajah, sebagai pusat eksploitasi sumber-sumber atau
dikembangkan sebagai pusat perdagangannya untuk
pasaran dunia timur-barat clibanding untuJ< memperhati-

kan situasi lokal. sampai clengan tahun tgTo an ticlak
ada usaha yang berarti dalam pengembanqan lcota untul<

mengubah struktur internal kota penjajah.

Menurut data sensus tahun L97r, 17z penduduk ber-
tempat tinggal di kawasan rcota-kota dan angka-angka

tersebut naik cukup berarti ; t9 ? pada tahun 1976,
222 pada 19BO dan pada tahun 1986 penduduk kota naik
sampai 2BZ.

Tingkat pertumbuhan penduduli kota, lebih kurang 3

kari lebih tinggi dibanding tingkat pertumbuhan pendu-

duk secara nasional, sekitar 4 - 6 Z per tahun.

Penelitian oleh Direktorat Tata Kota dan Tata RuanE,

Departemen PU menggambarkan pening)<atan penduduk

kota sebagai berikut :

Tabel 1:

)o
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Tabel l-:

Jumlah Penduduk Desa dan l(ota

( dalam jutaan )

1-97 L 1980 1()a') 198B 1990 2000*

Penduduk 20 t7L
kota

Penduduk 98,50
desa

32 tBO 37 ,9O 48 tAO

113,90 L2O ,20 127 t20

48,60 7lr6o

130,10 l41t7O

* Pekiraan

Pada}<urunwaktu1983-2oo0diperkirakanbahwa
penducluk kota akan mening)<at sel<itar 23 '200 ' O0O

penduduk.Pertanyaannyaadalahbagaimanadandimana

penducluk ini akan ditamPung ?

Kebutuhan akan perumahan yang tebilr baik dan lebiir

banyak, atau bertambah berl<embangnya daerah-daeralr

kumuhsertakantong_kantong)<emiskinan,kemung)<inan

akanrusaknyasumberdayaalam,ditambalrpuladengan

kurang berfungsinya peraturan peraturan pemerintah

tentangpengelolaandanpelestarianlingkungan,menja_

dikan bertambah kompleksnya permasalahan yang timbul '

Secaraparalelsemuapermasa}ahancliaLasjugodiala_

miolehl<otaMed.an,sebagaikotaterbesardiSumatera

dan terbesar ke tiga di Indonesia '

ZL
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Kondisi perumahan yang jauh dari cukup, untuk

memenuhi kebutuhan dan kondisi kehidupan yang layak

bagi penghuninYa.

SeIama t9B9-1993 cliperkiralcan 30 t masyarakat Indone-

sia akan hidup di daerah perkotaan, sebagian besar

termasuk dalam kategori berpendapatan rendair. Penduduk

berpendapatan rendah ini menghadapi banyak masalah,

khususnya di kamPung-kamPung-

Beberapa masalah utama tersebut adalah :

a. Miskinnya prasarana dan fasilitas lingkungan

b. Kondisi Perumahan tidak sehat

c. Kepadatan tinggi dan pola penggunaan lahan yang

tidak teratur

d. Kehidupan sosial yang ticlak teratur dan penuh

resiko.

Berbagai pembangunan f isik (yang di)<elompokkan ]<edalam

bidang arsitektur): pembangunan daerah-daerall pemuki-

man,perbaikankampung,pembentukankota-kota(sate-

lit)baru,jugaticiakluputdariberbagaipermasa}a_

han.

Begitu pula tentang masalah Iingkungan' perlunya

taman-taman terbulia kota (open space) yang akan ber-

fungsi sebagai paru-paru kota, sedangkan pemerintah

daerah ( Iokal ) lebih tertaril( agal: ruang-ruang kosong

ini diisi dengan banqunan. ( I,Ia].ah berbagai }o}<asi

))

UNIVERSITAS MEDAN AREA



pekuburan mulai dibong)<ar dan

perkotaan, sedangkan sebenarnya

sebagai paru paru kota).

digusur dari claerah

sangat bermanfaat

C.

salah satu pemecahan untuk mengurangi perpindahan
penduduk ke kota-kota besar dengan membangun ]<ota
menengah dan kota saterit. Bagai-mana pun hal ini
hanya merupakan bagian kecil dari pemecahan karena
angka kelahiran yang tinggi cli lcota_kota besar.

Meskipun kenyataan menunjukkan kebijaksanaan
pemukiman baru tida]< terlaru berhasir baik di negara
ma ju maupun negara ber)<embang, kota baru merupal<an

bagian penting r<ebi ja)<sanaan pemerintah rndonesi.a
dalam perencanaan wilayah.

Secara umum, beberapa tujuan pembangunan dan pe

ngrembangan kota, dapatlah diperinci sebagai berikut :

Dalam transisi dari masyarakat pertanian ke industri
kita kenal tiga tingkat urbanisasi :

1. Transisi dari pertanian r<e industri , migrasi dari
daerah desa ke kota crengan perruasan i-nclustri.

2. Tumbuhnya masyarakat industri secara penuh clengan

tambahan pendapatan bagi semua penducluk, perbail<an

kota-kota, pertumbuhan industri di pi,ggiran Jcota
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dan kelompok berpenghasilan tinggi / peltgembangan

kota satelit yang fungsi utamanya adalah tempeit

pemukiman pendudu)<.

3. Peralihan lce masyara)<at parica inciustri, tingkat
pemilikan mobit yang tlnggi, sektor tertier yang

besar. Sub urbanisasi semua l<elompok pendapatan ,

kantor-kantor dan sektor ketiga (tertier), pengem-

bangan kota-kota baru metropolitan (bandar raya)

yang memasukkan perumahan, industri, perclagangan

dan bidang-bidang jasa lainnya.

Pembangunan J<ota-kota bar:u di negara clunia ketiga,
sering dipakai sebagai titil< awal untuk meleng)<api.

model ini.

Tujuan pendirian kota baru di Indonesia sering belum

dirumuskan secara tegas dan pacia umumnya mengikuti

prinsip-prinsip di negara barat.

Penelitian ini bertujuan untuk rnemberikan jalan

keluar bagi kota kota di Indonesia umumnya, clan ]<ota

Medan khususnya, langkah langkah yang harus ditempuh

demi terwujtidnya kota masa depan yang selaras dengan

pola pembangunan berl<elanjutan.

I(husus bagi J<ota Medan, demi tercapainya predi)<at

I,Iedan kota BESTARI ( Bcrs iir , Se irat , Ter:tib , Aman dan

Berseri ).

24
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Sedangkan manfaatnya adalah :

a. Sebagai masukan dan sumbang saran

rintah Daerah kotamadya I'Iedan.

untulc peme-

b. Bagi kalangan kalangan yang terl.'ait dan terli-

bat, para kontraktor dan cleveloper pernu)<i-man, dan

terutama para warga kota, sebagai bairan masukan

yang penuh arti.

c. Bagi para peneliti, terutama sebagai peneliti

pemula, sebagai ajang latihan dan pengalaman semogar

diwaktu }ain alcan jadi lebih berhasil- dan lebih
!^-.1 ^*Ld J dlrt .

D. Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup penelitian, mencakup :

a. Studi kepustakaan , YanQ berliaitan dengan masa-lah

masalah pertumbuhan dan' perkembangan penduduk,

perkotaan dan wilayah desa, dan berbagai hal yang

berhubungan dengannya. I(un jungan l<e badan-badan

terkait clan instansi pemerintallan / guna mencari

berbagai sistim dan informasi tenLang pertumbu-

han kota dan permasalahannya rli Indonesia pada

umumnya.

.F
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b. Mengaplikasikan data serta informasi tersebut di
atas ke kota Medan, kota yang diambil sebagai

objek kajian rinci (studi karsus), pertama-tama

secara teoritis kemudian secara fal<tual.

Melakukan survey dan kunjungan lapangan J<e berba

gai lokasi di kotamadya Medan dan sekitarnya.

Ruang lingkup kajian al<an mencakup 3 (tiga) disi-
plin ilmu yaitu bidang arsi-tektur, arsitektur
lansekap dan ilmu lingkungan (ekologi).

Tidak pula tertutup kemungl<inan terkaitnya berbagai

bidang ilmu Iainnya, walaupun hal ini seclapat

mungkin akan dibatasi.

C.

d.

1- tJ
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BAB TI

UEWUJUDKAII UEDAN SEBAGAT KOTA P.AYA

Raya

A.1. Fungsi Kota

Dengan memahami peran dan rresan yang ditimbulr<an
oreh suatu kota diharap)<an dapat memberikan gambaran

lebih jelas ke ararr pengertian rrperarncangan suatu
Kotarr.

Kota merupakan suatu hasil karya manusia yang

berlandaskan budaya diperuntul<kan sebagai tempat

tinggal warganya, didaram sebuah l<ota warganya rnencip-
takan bentuk-bentuk fisik berupa bangunan, ja1an,

taman dan lain sebagainya yang berguna untul< mempermu-

clah kehidupannya.

selain adanya bentuk-bentuJ< fisik juga perlu diperha*
tikan Jcebutuhan vrarganya daram ling)<up sosial_

budayanya yang dapat mendukung terciptanya suasana

nyaman agar betair tinggal di dal.arnnya.

sarah satu fal<torisasi hubunqan antara bentuk
fisik dengan aspek sosial budaya adalah adanya suatu

nilai-nirai yang terl<ait terhadap panclangan estet_i)<a,

1.)
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tentunya ini merupa)<an kebutuhan yang tldak boleh
dlabaikan terutama memberikan unsur kenyamanan dan

kenikmatan psikis hidup manusia.

Di dalam fal<torisasi nilai l<eindalran al<an terJian-

dung pengertian harmonis serasi yang menitil<beratkan

tentang keseimbangan, keselarasan dan keserasian yang

di dapat dari hasil penerapan panca indra manusia,

yang terkandung di daram pora pi)<ir berdasarkan atas
pengalaman.

Naluri dalam membentuk kenyamanan di lingkungan perko-

taan Iebih diformalitasl<an )cepacla faktor iceserasian

lengkungan yang dipadukan dengan bentur< fisik yang

sudah ada seberumnya. selain clari itu diorientasikan
kepada ruanq-ruang kota yang tercipta tersebut.

Mendapatkan suatu lingkungan yang nyaman, harmonis

akan membutuhkan rangsangan masyaral<at untuk menanggu-

langi efektifitas yang akan terjadi l<emudian hari.
untuk itu bentuk fisik mempunyai pengaruh terhaclap

kenyamanan visuar terhadap warganya sendiri dan apabi-
1a tidak demikian akan menimbul-J<an gangguan atau

halangan terhadap psikologis, sosiologis $/arganya yang

diwujudkan melalui aspek prilaku. IIaI ini merupakan

produk atas interaksj. antara )<epribadian dan lingku-
ngannya.
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Untuk merangsang serta menggairahkan minalitas

warganya agar memahami arti kotanya berhasil membutuh-

kan kesepakatan, pemahaman yang jelas atas potensi dan

efeknya.Rangsanganinidapatmembentukcitrabagi

lingkungan perkotaan se ja jar )<enampuan yang ciimiliki '

Suatukotadalamperkembangannyamengalamiproses

pertumbuhannya diawali dari lingkungan pusat-pusat

pemukimannya dengan segala aspek kegiatan serba terba-

tas serta berkembang menjadi perkotaan' UntuJt menjaga

kata agar tidak nenyampingkan citra positif dengan

menyampingkan hasil perencanaan, tnaka kreatifitas

Iebih lanjut dalam membentul< kegiatan menata serta

mengkonsumsi segala upaya untul< meningkatlcan ]"embali

J<walitas lingkungan/f aktor f isilt '

A.2. Identitas Kota

Ke-J<has-an suatu kelompo)( manusia mempunyai ciri

yang menonjol da.n selanjutnya akan berkembang memben-

tuk identitas priba<1i, hal ini sama halnya dengan

suatu kota.

Ciri-ciri

mudah d.iamati

karena kesan

atau ke-khas-an suatu kota yang palir-rg

melalui penampilan bentul< f isi)<nya '

vj-sua1 mudah dicerna dan diserap oleh

30
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ingatan- ciri-ciri eremen fisil< pembentul< lcota ditun-
jang oreh struktur yang memisahkan antar ring)<ungan

sekitarnya dapat membentuk citra dan arti bagi ]<ebera-

daan eremen f isik sesuai konciisi yang acla. pemahaman

akan arti sangat berguna untul< pengembangan citra bagi
pengamat sehingga kesan visuar yang dirihat melekat

dalam ingatan.

Bentuk f isik yang acia me jadi ciri ling)<ungan

sekitarnya dan umumnya ditentukan atas perlvujudan

rancangan dimana tata letak berlrubungan dengan

elemen elemen fisik antara satu dengan yang lainnya.
suatu kota akan nemberikan suatu kesan bagi masyara-

katnya, karena adanya persepsi terhadap unsur yang

dilihat atau yang clapat cli.1ihat meriputi persepsi
visual / aroma, auciio dan lain sebagainya yang menjadi-
kan orang mempunyai kesan tertentu terhaclap ring)<un-

gan. Dengan demikian, )<eberadaan suatu kota acap kari
diasumsikan sebagai "ciri, ataupun ,lcekhasan, dalanr

membentuk elemen-elemen fisil<.
rdentitas suatu J<ota dominan terhadap liesan visual
serta mampu mewakili keberadaan ringkungan terse):ut.
Pakar arsitektur ( Kevl n Lynch ) dan pcrancangan l<ota

berpendapat bahwa identitas bagian darj- citra.
untuk membentu]< citra suatu kota bagi pengamatnya

31

UNIVERSITAS MEDAN AREA



harus mengetahui terlebih dahulu strul<tur yang ada cli

bahagian kota dengan membedakannya dengan linq)rungan

sekitarnya. Setelalr ini para pengamat dapat rnenaf -
sirkan makna yangterkandung di dalamnya. Identifikasi

lingkungan suatu kota melekat/menyatu terhadap l<ebera-

daan kota. Maka pemahaman dapat lebih mendalam atau

meluas kepada warganya, dimana identitas mernpunyai

aspek objektif dan subjel<tif .

Dimungkiniian atas adanya faktor-faktor menjurus

)<epada pengetahuan, penilaiat-r posisi, penampilan atau

pembentukan atribut sosial dar-i warganya sebagai per-Iga-

mat, dapat terjadi skala lcomunitas yang lebilr bcsar

seperti lingkungan kota dan segala aspe)<nya.

A.3. Wajah Kota

Kota tidak dapat dipisahkan dari bentul< fisil<

keseluruhan, saling mengisi sesamanya sehingga memben-

tuk satu kesatuan.

Dalam pembentul<an kota yang ciitata secara terpaclu,

elemen fisik merupakan faktor utama yang perlu diper-

hatikan sehingga penampilan lingkungan memberikan

suasana yang baik bagi sekitartrya dan membentul< l<ara]<-

teristik yang khas saat memberikan vrajah suatu lcoter.

Vlri1,rii$y,
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Ketidal<harmonisan elemen fisil< berarti menurunJran

kwalitas lingl<ungan. i-{ar ini sering ter jadi harena

tidak ada suatu pola terencana sebagai pandangan atau

panduan atas masing-masing elemen fisil<. perencanaar.r

penataan kota akan memudahkar-r untul< memahami pembentu-

kan lingkungan pericotaan sebagai usaha untul< memberi-

kan penjelasan wajah kota berdasarlcan lcaidah-l<aiclah

fungsi dan estetika.

Perencana, pengelola serLa warqa liota dituntut

agrar selalu berusaha memperhatikan, memeliirara serta

menjaga unsul: elemen-elemen f isik pembentuk kot.a.

Dengan penjelasan wajah kota ini menariJ< terciptanya

suatu penampilan. yang sifatnya menghindar lcebosanan

warganya dan sekaligus dengan J<ekacauan visual

Estetika kota diartj l<an sebagai segala sesuatu

yang berhubungan dengan keinclahan yang menqandung

unsur harmonis, serasi, seimbang serta kesamaan.

Sedangl<an keseimbangan berarti hasil clari penyera*

pan indra dan pengolahannya yang berlatar belal<ang

pengalaman memandang duania tiga matra.

Keindahan suatu kota merupakan suatu liebutuhan vital

bagi warganya, karena tidak dapat hidup r^rajar, laya)<

dan nyaman apabila J<ota tidak rncmil.ikinya. Dan lral inj

harus dipikirkan sedini mungliin untuk menciptak,annya.

JJ
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A.4. Komunikasi

Kaitan perancangan l<o+;a clengarn perwujudan f isil<

elemen pembentuknya merupakan sarana alat informasi

bagi terciptanya hubungan antara manusia dengan ling-
kungannya, melalui indra mata yang merupakan salalr

satu yang cukup efektif mengaliirkan informasi memben-

tuk kesan visual setiap Iingkungan fisil< l<ota.

Di dalam lingkungan kota, bentuk fisilc atas elemen

pembentuk mempunyai l<arakteristil< dalam kesan visual

dimana kesan yang dihasitkan clapat menyenanqkan atau

sebaliknya.

Kesan vj-sual lebih banyak disebabkan oleh adanya

keserasian antara bentul<-bentuJ< fisil< yang terjadi

dalam satu lingkungan ataupun antar Iing)<ungan.

Peran ruang tercipta dari fisik bangunan ataupun

lainnya yang dapat menghasillcan persepsi melalui kesan

visual. Untuk itu seorang perancang lcota membentuk

unsur ruanE untuk mendukung )<walitas dalam menampill<an

bentuk f isik, misalnya suatu bangunan khusus diber:ilcan

suatu jarak pandang antara pengamat dengan banqJunan,

disamping memberikan kesan agung terhadap bangunan itu
sendiri. Maka dari itu perancangan pola bentuk elemen-

elemen f isik harus diperhatiJ<an.

aAJ.I
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B.

8.1 . Penggunaan Tanah

Diketahuj- bahwa pengetahuan mend.alam mengena-i

Iokasi sangat penting dalam suatu proses perancangan

kota. penyelidikan alcan penggunaan tanalr merupakan

salah satu sistim untuk memperoleh pengetahuan tersc-

but.

Secara garis besar, suatu kota dapat d-ibagi atas :

a. Daerah Perkotaan

b. Daerah Perdagangan

c. Daerah Perj-ndustrian

d. Daerah Pemukiman.

Danmasing-masingperuntukanakantanahterSebut

mempunyai hubungarr (Gambar f )'

Jikadiperhatikan,bentuk}rotamadyaMedanme}npu-

nyai pertumbuhan yang kurang seimbang ' Pertumbui'ian ke

sebelahbaratdarisumbu(pusatkota)lebihlambat
jika dibandingkan dengan sebelah timur ' Sement-ara

sebelah utara lebih cepat jika dibandingkan dengan

sebelahselatan.Untu]<inidicobamengembalikanke_

seimbanganpertumbuhandalamperencanaankota]reIak.
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Gambar 1. Garis Besar Rencana Tata Guna Tanah l(otana-

dya Medan
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8.2. Keadaan Bangunan

Mela1ui keadaan bangunan juga dapat cliketahui
l<eadaan lingkungan perkotaan. Oletr sebab itu penyeli-

dikan dapat menunjukkan )<emungl<inan-J<ernungkinan untul<

pembangunan l<embali ( redevelopment ) perliotaan, yaitu

menghancurkan bagian-bagian l<ota dan menggantikanya

dengan bangunan baru. Namun secara umum hanya sebaha-

gian yang membutuhkan pembangunan kembali ini.
Di Medan, daerah-daerah seperti ini lebili banyak jiJia

dibandingkan dengian kota-l<ota rainnya di rndonesia

seperti Bandung, Surabaya atau bahlcan pematang Si.rlt..

di Sumatera Utara. oleh sebal: itu penyeliciil<an penggu-

naan tanah yang mendetail dilaliukan di setiap l<ecamer-

tan yang ada dilingkungan Kotamadya Medan (Gambar Z).

Peta yang merupakan hasil penyelidij<an memperli-

hatl<an daerah yang bangunannya dalam keadaan bail< dan

sedang (sekitar pusat kota), yang tidak membtuhkan

pembangunan kembali/perubahan secepat mungkin. Tetapi

ada beberapa daerah kecil yang mengharusl<an pembaha-

ruan kembali secepat mungkin. Bahkan ada daerah yang

masuk kategori sangat buruk dan memerlukan pembangu-

nan bangunan baru yang sesuai degan sifatnya.

J/
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Gambar 2. Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota l(otamadya

Medan
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8.3. LaIu Lintas

Pola jaringan IaIu Lintasljalan, menunjukkan arus

datang dan arus keluar dari pusat l<ota, juga bersang-

kut paut atas kemacetan lalu lir-rtas (keterlambatan).

Jumlah I(endaraan Bermotor Yang Terdaftar
di PoLDASU Sumatera Utara

Tahun Mobil Bus Mobil SePeda
penumpang Gerobak Motor

Jumlah

1()0'1

1984

1985

1986

19 87

19BB

1989

1990

).99L

L992

:j993

35208

37 906

4677 5

50185

56068

64482

7 2824

6l- 4 01

65L77

7 6254

8L256

t6267

20305

24647

zb L6 t+

30016

32437

a1)at:

35550

38100

4257 B

49830

55935

59 422

62568

64989

85059

7 2039

7 69l-7

o11<)C

B9B9O

9324L

99398

332089

368997

380242

39B2rl

440848

4392L3

47 4005

509081

58327 5

62892L

7 8l-254

439 499

486630

5L4232

54L559

s9499L

6081-71

657081

68941-0

556353

830994

9118 3 B

Sumber :Poldasu

( tidak

Seksi Lalu Iintas

termasuk kendaraan ABRI
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Gambar 3. Tahapan Pembangunan

I(otamadva Medan
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Berdasarkan hal tersebut di atas terlihat bahwa unsur

Iampu ( traffict ) juga menentukan, clisamping jalan

raya.

Panjang JaIan KotamadYa I'ledan

Daerah BATK Rusak
Bcrat

JumlahSedang Rusak

1. Sibolga 28,

2 . T. Balai 11 ,

3 . P. Siantar 40 ,

a . T. Tinggi 63 ,

s. Binjai L2B ,

6 . I,ledan 59 0 ,

L36 rL t7 BO

L93 44,483

n.. 128 111VJZ LJJILI /

L37 24 , B-/ 9

000 73,AOO

068 52f3,2.L4

2 ILLB -

44 ,583 66 t9B4

48,970 86 / 448

10 ,500

57,000 28 ,393

2OB tO24 12,O45

42,O34

L67,603

3ro,627

9B,51tl

286,393

112(] 2ti"l
LJJO I JJL

Fumber : Dinas Pekerjaan Umum Prol:' Sumut

Dalam penyeliclikan volumetris diberikan salah satu

pandangan yaitu pengiritungan jumlah lienclaraan melalui

jalan tertentu. BiIa arus Ialu Iintas dalam kota

terlihat dengan jelas maka peranan pengaturan sistin

sirkulasi lalu Iintas clari/)<e arah mal<a ' Sebenarnya

dalam kenyataan jalan raya,acla satu clan ada dua juru-

san, karena itu dianggap dalam rencana l<ota ini harus

memikirkan rute-rute baru untult menanggulangi volumen-

4L
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tris lalu tintas yang perkeml.rangannya sangat pesat.

Tetapi pada jalan kedua/ umumnya tidal< menunlukkan

suatu kesulitan serupa, sebab jurusan/rute tersebut

banyak terdapat di jalan raya.

8.4 . Fasil.itas dan Pelavanan Sosial

Keterangan yang diperoleh dari penyelidikan di

lapangan cukup memberikan pandangan tentang tata cara

kehidupan masyarakat (warga kota) seperti :

a. Pelayanan sosial, pelayanan )<esehatan, pelayanan

pendidikan oleh Pemerintah atau Swasta sebab meru-

pakan kebutuhan dasar. Sedangllan perto)<oan, periba-

datan, perbelan jaan / hiburan ini biasanya atas

inisiatif masyara)<at itu sendiri tetnpa diprakarsari

oleh Pemerintah setempat. Demikian jr,rga penyediaan

hijau atau pertamanan. Semakin tinggi kepadatan

penduduk, faktorisasi hijau dan pertamanan alian

menjadi kecil.

b. Fasilitas Pelayanan, seluruh pelayanan tersebut

secara teoritis empunyai fasilitas sebagaimana yang

terkandung di dalam arsitektur yang fungsinya untu)r

menun jang pelayanan u'tama agar mencapai tu juan

semaksimal mungkin.
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pendataan secara ilega1 di jelas)<an clengan memper_
lihatkan gedung - .gedung (bangunan_banryunan) sehingga
dengan mudah terlihat pelayanan yang ada dan tidar< ada
(Gambar 4).

8.5.

Masalah pendapatan masyaral<at per kapita hanya
merupakan penunjang di dalam perencanaan kota, maka
tidak diselidiki secara mendetair. Dan yang merupa)ran
faktor utama adalah yang menyangkut lapangan peker_
jaan, karena terpaut dengan tata guna tanah.

Pengarokasian perindustrian merupa)<an salah satu
f aktor utama dalam perancanqan r<ota. Bur(an r<arena
pengaruhtryd, akan tetapi penempatan industri menentu*
kan pola-pola pergerakan kota (pergerakan penduclu)<),
pergrerakan angkutan barang, pergera]<an angkutan umum

dan lain sebagainya.

8.6. Penduduk Kotamadya Medan

Berdasarkan atas asumsi-asumsi dalam mcwujudkan
perencanaan kota seperti sarana dan prasarana per)<o_
taan tergantung pada junlah penduduk (warga J<ota).
oleh karena itu, perhitungan pendudu)( yang berdasarJcan
)<egiatan mempunyai perbeclaan yang ticlart berarti.
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C. Rencanq PenQrgrunaan Tanair

C.1. Skala Peta Wilayah perl<otaan

seterah diketahui gambaran mengenai penggunaan

tanah akan diterangkan penggunaan setiap petak tanah

dan bangunan daram wirayah pericotaan l<hususnya kotama-

dya Medan. Penggunaan tanah berdasarl<an peta-peta yang

dapat menunjukkan batas-batas clari setiap petak tanal'r

dan bangunan sejauh detail yang dibutuirkan. Biasanya

bertambah padatnya perumahan dan penggunaan tanah,

bertambah besar skala peta yang harus digunalcan.

Penggunaan tanah yang utama peida daerah inti kota

adarah untuk bangunan bertingkat dengan aneka fungsi
dan pada daerah pinggiran penggunaannya untuk rumah-

rumah, biasanya kepaclatannya renclah.

a. Sentral kota yang berkepadatan tinggi dongan anelcar

fungsinya diperlukan dan di jelas)<ar-r pacla peta-peta

skala 1 : 1000 (gambar terlampir).
b. Macam-macam penggunaan tanah di claerah luar inti

kota,, skala l-: 1000 (gambar terlampir).
c. Pinggiran kota seluruhnya dipakai skala t- : 50000

karena penggunqan tanah sebagian besar untul< )<ebun,

sawah dan perkampungan. Maka hanya sebahagian kecil
yang diperoleh dengan mempergunakan skala lebih

besar. (Gambar terlampir) .
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Pemakaian peta bersi<a 1a besar identil< dengan

mel ihat kota-l<ota dibawah mi )<roskop , dinana )<adang-

kadang berguna dan )<adang - )<adang ticlzrl< ber:guna.

Peta-peta yang terliirat (yang menerangkan a, b , c)

adalah urat nadi transpori-asi yang berguna tetapi

tidal< digambar Iangsung dari penyelidikan pertama

sebab sukar memisahkan setiap penggunaan al<an tanah-

nya. Peta-peta dasar yang cukup baik untuk melalcul<an

penyelidikan penggunaal'I tanah menun juk)<an secara

terperinci denah dan letal<-Ieta)< bangunannya.

C.2. Penqgunaan Tanah

Salah satu tujuan po)<o)r perancangan kota adalah

membagi-bagi vrilayah perl<otaan atas daerah -daeralr

dengan satu macam penggunaan bangunan yanq utama-

pabrik ditempatkan satu rvilayah yang clissebut clengan

industrialestate ( kawasan industri ), kantor-Jcantor

ditempatkan satu daerah yang disebut dengan daerah

perkantoran, pertokoan ditempat)<an di daerah yang

clisebut dengan daerah perdagangan, dan pemu)<iman juga

ditempatkan satu daerah yaitu claerah perumahan. Atas

pengelompokkan tersebut al<an diketahui suatu peruntuk-

l<an yang clisebut "zonning" ( daerah menurut penggu*

naannya).
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Gambar Rencana Detail Tata Ruang liota l(otamaclya l,Iedan.
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Keseluruhan tehni-k zonning surit unt-ur< diantisipa-
si satu persatu l<arena pertumbuiran kota dasarnya tidal<
terencana . MaJ<a kantor berdel<a tan dengan pertokoan
atau perindustrian berdekatarr clengan perumahan clan

lain sebagainya. I{arau sesulit apapun masilr dapat
diatasi. contohnya kota JaJ<arta. rni merupakan salalr
satu kota yang dasarnya sangat tidali menentu (semra-
wut), tetapi dengan adanya Irlaster pran, ){esemrawutan

tersebut dapat diatasi secara bertalrap clengan melaku-
kan perubahan pada daerah-daerah tertentu.

Ada arasan-alasan tertentu mengapa banguna, atau
penggunaan tanah tidak sesuai clengan peruntu)(annya.

Misalnya c1i pusat kota terclapat r<ant-or-kantor:. perlu
diingat bahwa suatu kota mempuryai liarakteri stik
tersendiri, maka seberum melal,.ul<an perencanaan unsur
penentuan dan penampilan gedupg-geclung: sangat menentu_

kan untuk tiap [zonerr.

Kota bukan merupakan permu)<aan datar seperti peta,
tetapi sebagai organisme yang hiclup yang berbentuk
tiga dimensi dari ruanq serta dipadukan dengan waJctu.

Dengan merihat peta penggunaan tanah clapat clibayangrcan

bahwa jaringan jatan suatu claerah berada di tengair*
tengahnya sehingga memperoleh l<euntungan secara maksi-

mal.
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f I. P.r"ncrnro, I(otu M"ru:ru,ll..n Meda. S"bogoi I(otr,

Raya

A. Sejarah Singkat perkembanqan Kota Medan

A.l-. Berdirinya Kota Medan

Pada tahun r.950-an, Guru patimpus mendirikan i<ota

l{edan deng'an nama ' Kampung l"{edan, yang berl ol<asi

sepanjang atau seluas daerah pertemuan sungai Deli clan

sungai Babura. pada saat itu sudah berciiri beberapa

kerajaan yang dikenar dengan nama urung sepuluh Dua,

urunq Sunggal, urung suka piring serta urung senembah

(sejarah hari jadi Kota Medan Ls75).

4,2 . Perf(embangan dan Ke

- Pada tahun 1863, Jacobus Nienhuys mendirilian perlie
bunan tembakau di daerah l"Iabar atas persetujuan

Sultan Deli dan SuItan Mahmud

Pada tahun L864, Kolonial Belanda mengembanqJcan

perkebunannya di sel<itar prp rx sekarangr dibalvah

pimpinan J. A. M. Cost De l(orr.

Pada tahun L876, berdiriralr bangtrnan-bangunan di
sekitar pusat kota dengan kegiatan rekreasi ciar-r

kebutuhan sandang pangan.
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Pada tahun 1900, Belanda menclirilian I{otef
sel<j-tar lapangan Merclel<a yang clisebut
dan Hote1 De Boer.

pertama di

Grand ilotel

Pada tahun 19r-0, Beranda membentuk organisasi clenqan

nama Algemeene Vereeging van Rubber planter ookust
van sumatera (A\,rnos) dan semenja)< itu bangsa-bangsa

lain mulai menanam salram,ya cii kota Medan, seperti
Inggris, Eropa, dengan mendiril<an :

- Kantor yaitu Harrison & Crosf ierd, tahur-r

79L4 (kantor pp. London Sumatera sekararng).

Pa jak Bundar, talrun I 915

- Kantor DSI"I , tahun I92O

Gereja ImmanueI, tahun Lg2I, dan lain-Iain.
setelah rndonesia merdeka tahun 1945, )..ota l"leclan mulai

menampakkan jati dirinya sebagai rbu l<ota propinsi

Sumatera Utara.

Pada tahun l-95.1, diperluas clari 1.583 lra men jadi
5.l-30 Ha, terdiri dari 4 (empat) claerah kecarna-

tan yaitu kecamatan Medan Ti.mur, I{edan Denai , I'Iedan

Belawan, Medan Sunggal , Medan Labuhan, I,{edan Tuntun-

gan dan Medan Deli tua.
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Pada tahun 1986 berkembang lagi menjadi 2L daerah

kecamatan, Yaitu :

1. Kecamatan Medan i(ota

2. Kecamatan Medan Timur

3. Kecamatan l'Iec1an Labuhan

4, Kecamatan 14c)4an I)aritl-'

,, .'/r:,);::'.;:+.i;1, !/,r:');; i" )(':.': )

a , 7r:':;;:'',t-',:. i/'r:'):;i' it;': '

7 . '/ rr.;:::'.r:'-t;:, llr:');: i. ',': .

2. '/.2r.;71 ;:;;il;;Y, llrtr)';;:t |'r:l ; );;i,'i',i.

') . Kecanaf;t71'\4r)z;;1 i;1) ;;'7J;;71

10. Kecamatan l'ledan Johor

11. I(ecamatan t'Iedan Sunqgal

L2. Kecamatan Medan Tuntungan

13. Kecamatan l'ledan Area

lr4. Kecamatan Medan AmPlas

l-5. Kecamatan Medan Petisah

16. Kecamatan Medan Polonial

L7. Kecamatan Medan Tembung

LB. I(ecamatan Medan llelvetia

1"9. Kecamatan Medan l{aimun

20. Kecamatan Medan I'Iarclan

2L. Kecamatan Iuiedan SeIaYang

JumIah

14 t90 kn2

L2,o0 km2

?.6 , ),0 km2

i', t(,() I',fl'l

'/ ,'1') f I' l.

; /, ,')/t / i',2

2, r'r', /i''.2

'/.t; 
,

11.

1C
LJ t

LfJ ,

)t

L4,

4,

o

o

10,

7,

11,

1q

265,

',/, /i'I

') t., Y" r:r t.

iti;, k-rr2-

/ u I(mz

90 km2

I0 l<m2

74 km2

50 km2

28 ]lm2

U0 km2

60 km2

B0 km2

90 km2

0B km2

00 km2
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B. Anal-isa Pendekatan dan pengorahan Hasil penvel-icli

kan

8.1. Pendahuluan

Berdasarl<an globalisasi proses perancangan cian

hubungannya dengan hasil penyetidikan ciapat diketatrui
jenis- jenis keterangan yang ciibutuh]<an se}:agai clersar

perancangan untuk memperolel-r qambaran l<eseluruhan dari
J<ota Medan dengan sistim atau metode yang diguna)<an

ac]ar setiap daerah perl<otaan memerlukan perbaikan.

Pada saat melakukan penin jauan, dilakukan sis.bim

deskriptif dengan melakukan pengumpulan data tanpa

pengolahan.

Dalam pekerjaan perancangdil, digunakan sistim
t'kreatif tr karena dcskriptif men jacii bahan kreatif ,

maka permasalahan icreatif Iebih banya)< tergantung

kepada kesanggupan dan kecerdasan orang yang mempela-

jarinya. Dan dalam bahagian ini, hanya dapat diberikan

beberapa petunjuk, pembawa jalan )<e arah sistim pengo-

Iahan dari hasil penyelidilcan.

Pengolahan adalah penafsiran pribadi atas bahan-

bahan yang didapat atas )<eterangan penyel.i,dil<an peren-

canaan, seperti tujuan dan cara. Tujuan pengolahan

adalah menyusun keterangan-l<eterangan yang penting

tentangr kota dan sekaligus ,rnenyali)iannya sehingga
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memperoleh latar belakang perencanaannya dan clapat

memperlihatkan permasalahan yang al<an cliselesai)<annya,

meliputi daerah perumahan yang buruk membutuhl<an

pembangunan kembali / Daerah-daerah yang bangunannya

bercampur baur, daerah yang jaringan jalannya tj.dak

baik dan sering ter jadi )<ece1a)raan, cian pembagian

daerah yang tidak sesuai dengan

master plan (existing zone). Caranya memadukan antara

hubunqan pokok permasalahan dengan sistim perkembangan

kota tersebut.

8.2. Penyelidikan Keadaan Bangunan

Rencana induk biasanya d.ibuat untuJr wal<tu minimal

l-0 tahun dan maksimal 25 tahun dan pemaparan pelcerjaan

dibuat 5 tahun. Untuk ini, di dalam pembahasan dilaku-
kan naskah kerja berjangka 5 tahun yaitu :

a. 5 tahun pertama : pembahasan l<embali daerah yang

b. 5 tahun kedua

segiera memerlukan pembaharuan.

: pembangunan l<embali daerah yang

tidak, segera memerlukan pembaha-

ruan.

Atas uraian tersebut d.i atas, terlihat bahwa

tujuan penyelidikan menentukan defenisi daerah-daerah

5 tahun pertama dan 5 tahun keclua, clan :;eterusnya.
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secara umum bangunan dapat dibedakan jenis konstruk-
sinya, Iazimnya dibedakan atas kelas :

a. Ke1as A : bangunan yang masih menpunyai daya ta
han lama, bangunan yang masih baru dibangun c1i

perkirakan mempunyai daya tahan l<urang 30 tan-un.

b. Kelas B : bangunan yang diperhitung)ian mempunya,i

daya tahan kurang dari t0 tahun tetapl masih dapat

dipergunakan.

c. Kelas C : bangunan yang telah habis kegunaannya

dan secepat mungkin dilakul<an pergantiannya.

Pada beberapa dasa warsa terakirir ini, banya)<

bangunan baru dibangun tetapi sudair tidak sesuai
dengan fungsinya oleh karena perlcembangan tehnologi
sistim kerja cian cara hiclup manusia.

untu]< menanggutangi haI seperti in.i konsep desain
arsitektur sangat nlemegang peranan. IJangunan yang

masih mempunyai nitai bail< dengan dibeilai<an atas
penilaian untuk setiap claerah kecamatan, sebagai

berikut :

angka i - keadaan khusus itu sangat baik

angka 2 * keadaan khusus itu seclang

angka 3 - l<eadaan khusus itu sangat jclc)i
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Ada kemungkinan atas hasir tersebut angrca minimal
adalah 3 angka dan angka maksinral 15.

Contoh : Kecamatan Meclan Kota

* No. Nama Lokasi DCBa Total

1. Kel.

2. Kel.

3. Kel.

4. KeI.

5. Ke1.

6. Ke1.

7 . Ke1.

B. Kel.

9. KeI.

1,0 . I{eI .

11. Kel.

L2. KeI.

Pasar Merah

Sei Rengas

Sudirejo I
Sudirejo fI
Sitire jo

TeI. Timur

Pasar Baru

Pandau HuIu

I(ota Matsunr

Mes j id

TeI. Barat

Pusat Pasar

)

J

1

1

2

I

I
a

aL

l-

)

l-

1

aZ

1

2

z

1

1

1

)

1
I

1

1

1

3

1

)

a

1

z

2

2

J

2

1

2

2

)

a

1

l_

)

3

1

Z

I

.)

2

1

1

2

Z

2

2

3

1

1

1.

()

1,2

6

(f

10

6

7

9

1aLL

B

B

I(eterangan : A : Conditi.on

B : Lay out

C : Density

D : Roods

E : Drainage

keadaan bangunan (umum)

pembangunan terencana

kepadatan bangunan

standard leberr jalan

pengeringan tanah
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Berdasarkan atas penyelidikan, daerah i<elurahan

yang potensial dan harus dilal<ul<an penyempurnaan

(pembangunan kembali) adalah :

Kelurahan Sei Rengas (point t2)

Kelurahan Kota Matsum (point l-2)

liedua daerah ini termasuk daerah sangat jele)<, mal{a

pembangunannya dilakukan tal-rap I.

Kelurahan Sitirejo (point 10)

Kelurahan Pandau ttulu (point 9)

- Kelurahan Pasar Merah (point B)

Kelurahan Sudirejo fI (point B)

- Kelurahan Teladan Barat (poini: B)

I(elurahan Pusat Pasar (point B)

I(eenam kerurahan ini termasul< daerah seclang, ma)ra

pembangunannya dilakukan tahap ff. Dan selebihnya

dikelompol<kan pembangunannya pada tahap f If clan IV.

Tahap Perkenbangan

Tahap perkembangan dapat di1-ilrat pada peta tailah

yang akan dibangun, diperlihatkan pacia gambar 9.

Peta ini menunjukkan tanah lnana yang aJ.,an ciibangun

terlebih dahulu ( tairap I, II, f II, dain IV) . Hal ini

telah dipertimbangkan sebagai beril<ut :
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Tahap I

Tahap II

Tahap III

Tahap IV

Tanah yang clapat segera dibangun, climana

jaringan jalan utama ticlak perlu dibuart

karena sudah mempunyai hubungan.

Tanah laitrnya yang i:erdekatan dr:ngan )<ota,

tetapi yang memerlukan pembangunan adalal-t

jalan untult pencaPaian.

Daerah-daerah pinggiran kota yang letaknya

sudah jauh dari daerah yang telah diba-

ngun.

Sama dengan tahaP fII.

Dalam tahapan pembangunan j-ni umumny.l mempunyai

suatu cara sistim prioritas. I(elangsungan sistim ir-ri

J<arena sumber dana yang menentukan, mal<a partisipasi-

atau peranan swasta sangat mendul<ung tersel-enggaranya

)<ei-angsungan Pembangunan .

HaI ini dapat terlihat dalam diagram tahapan pembangu-

nan di bawah ini :

Keterangan:

Tahap I

Tahap II

Tahap III

Tahap IV

Daerah se)'.arang
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Rencana perkembangan seperti ir-ri dapat di perlihat-

)<an kepada pihak yang ber)<eper-rtingan dalam pembangunan

unsur lainnya seperti jalarn-jaran, saluran-saluran,

listrik dan lain sebagainya, agar membuat rencana

1<erja yang seirama denqan perkembangan Jrota.

Konsekuensi. pela)rsanaan sir,;tim seperti ini, karena

banyaknya penggunaan tanah seca.ra liar, tctapi henciak-

1ah selaru men jadi dasar sebagai pekerlaan, men jacl-i

pandangan dasar dalam memperdalam iJrnu, da menjadi

pelita pikiran.

B.3 . Penyelidikan Lalu Lintas_

Jika dibandingkan lceadaan kota }Ieclan tairun 50-an,

angkutan umum kereta kuda yang memegang peranan,

tetapi pada saat ini sebahagian besar menggunakan

kendaraan bermotor.

Ini telah merubair sana sel<ali sifat-sifa'L hr,tbungan

ruanq dan waktu dalam l<ota. Lalu lintas clalam liotar

dahulu merupakan abdi dari , masyarakat dan se)<arang

adalah tuannya y.rng setiap saat membuka problem bzigi

masyarakat. Sewaktu-vraktu kendararan dapat clengan mudah

mencapai kota, dan sekarang harus dibuat sistem lalu

lintas yang beranel<a retgam, jalan satu jurusan, arena

perparkiran, baru arus lalu Iintas berjalan lancar.
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Ditingkat kota moclern (Amerika serikat) cenderung

memindahkan pertokoan r<e pinggiran J<ota clan juqa
perkantoran dari pusat kota ke piriggir liota. IIar ini
disebabkan karena 'kurangnya sarana perparkiran yang

menyebabkan kemacetan 1a1u rinters dan sebagainya.

Keadaan seperti ini cii rndoresia umumnya dan Medan

khususnya dalam jangka waktu 1 d,asawarsa lagi tidak
dapat ditawar. Harus dibuat jalan raya baru bail<
didalam maupun di pinggir kota untuk menghir"rdarinya,

kalau tidak kemacetan akan bertambah tinggi.
i{al ini dapat dilihat pada Gambar berj kut :

SoDo

ioou

lOrt t)"

iol.'vl/\

I u!',

Gambar Diagram Lalu Lintas.

^a),-
\

,\

tro

6

UNIVERSITAS MEDAN AREA



F
;r'

Dalam bahagian terdahulu diketahui bahvra ada

bermacam-macam sistem penyelidikan laru lintas. Disini
akan dijelaskan tiga macam, yaitu :

a. Besarnya volume ariran lalu rintas sepanjang jalan
utama.

b. Besarnya arus }alu lintas pada persimpangan jalan
yang dianggap penting.

c. Persoalan par)<ir l<endaraan.

Jenis kendaraan

Untuk mempraktis)<annya, ma)<a kendaraan-kenclaraan

dibagi dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Sepeda dan becak, jenis kendaraan paling laml:at.

2 . Sepeda motor, ternasuk s;cuter: dan honcla.

3. Mobil/ baik mobil pribadi maupun ang)<utar) umum.

4 . Truk dan bis, semua kenciaraan yang termasul< angJ<u-

tan berat.

Pemisahan LaIr: I-intas

Penghitungan kendaraan dalam masing-masing jenis-
nya untuk mengetahui bagaimana potongan jalan dipakai,
tujuannya untuk memisahkan pemakainya. Sehingga clapaL

direncanakan sistem jaringan sehingga kenclaraan yaltg
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bermacam-macam jenis tidal< memakai latur jalan yang

satu menghindari kecelakaan (tabrakan).

A1ira!-!a1u Lintas

Di kota biasanya acja

tempat kemacetan-kemacetan

Mungkin perlu diusahakan

pulau-pulau jalan. Tetapi

yang lebih berguna ? Hal

hati-hati.

beberapa persimpangan jalar-r

IaIu lintas sc1alu terjadi.
lar,rpu-1ampu 1al.u lintas atau

bagnimana menentukan man.r

j"ni perlu diselidiki clengan

umumnya pada simpang empat terdapat 12 kemungJ<inan

arah ylrq akan diambil olei-r l<endaraan-l<endaraan yang

Iewat, seperti tergambar pacla gambarr ber:ikut j.n j. .

Biasanya beberapa arah lebih penting cliperlratikan ciari
pada selebihnya. Tetapi untuk merencanakan suatu

simpag empat, seseorang al<an banya)< bergantung pacla 12

kemungkinan tadi.

Formulir untuk penyelidikan l.alu lintas di persimpa-
ngan.
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Gambar AIiran Lalu Lintas.

auto jeep, station wagon, oPlet

truJ<, bus

sepeda motor, s:epeda dan sebarg;rinya

- becak
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8.4 . Penyelidikan parkir

Parkir di suatu kota seringr memusingkan, terrebih
pada waktu puncak parkir ( pec)< praking period ).
tr^/aktu puncak parkir berbeda clengan waktu puncak r-aru

lintas. waktu puncak ralu lintas aclala]-r pu)rur 07. o0 -
08.00 dan antara pu)<ul 14.00 - 15.00, yaitu waktu

orang pergi dan purang bel<erja clan juga waktu anali

sekolah pergi dan pulang.

Dari itu jelas bahwa waktu puncak parkir adalah terle*
tak diantara kedua wal<tu tersebut, yaitu vraktu orang

tersebut memarki-rkan kenclaraannya ditempat 1<er jar

masing-masing.

sebagai ukuran dapat clilakulcan di daerah pertokoan

atau daerah perbelanjaan di setiap l<ota terutama
antara pukul 09.00 - 11.00.

Atas penyelidikan ini ciapat di]<etalrui tempat*tempat_

mana yang membutuhkan ruangan parkir.
Dikebanyakan kota dinegar:a-negara barat, i<ebutuhan

akan tempat parkir ini sangat besar, i-ri.ngrga mobil*
mobil hanya diperbolehl<an par)<ir cii tepi jaran untuJr

jangka waktu tertentu saja, 1 atau 2 jam atau bahkar-r

)curang dari itu. Dalam keadaan cienikian harrus dilalru-
J<an suatu penyelidi]<an 'Lentarng waktu rata-rata yang

dipakai tiap mobil untulr satu )iali par)iir, guna nlenge-

tahui besarnya kebutulran yang harus clipcnuhi.
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Taber : Penduduk menurut I(elompol< umur clan Jenis
I(elamin daerah Sumatera Utara.

Golongan

umur

LAKf-

Iaki

Wanita Total %-tase

total

0-4

5-9

l- 0-14

t5-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65

75L tO

734 tO

738 t9

643 t4

480, B

387,6

36L ,3

3O9 t4
.)aa a

I/t7tZ

1(O a

727,2

97 tL

L56 ,4

720,7

7l_3 t3

6BB, g

6O2 t7

505 / 5

440 ,4

101 aJO), )

3Olt4

22L t2
'1 C)1 1

165,2

135,2

r03,2

L71,r

747I,7

l-447 t3

L427,8

]-246 ,7

986,3

828,0

744,6

610 / B

447 t5

36I t5
aaa A

262 t4

2OO,3

1a1 C.J/- / , J

!3,77

13 t54

13 t36

11/66

o 1')

6 tg7

F ?1

4 tj-g

') 20

3 t02

2 t46

1 01

3r06

Sumber : Proyeksi Pendudul( 1990-2010
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Kepadatan penduduk

Tahap selan jutnya adalah bagaimana memperolei-r

)<eterangan keterangan tentang penyebaran penducluk.

Namun sebaiknya dimul-ai denqran membicarakan soal

kepadatan penduduk dan konsepsi distrik perencanaan.

Umumnya di dalam kota-l<ota besar, penducluk Iebih

banyak tinggal di bagian tengah kota dari pada di

pinggirnya. Denqan istilah tehnik, kepadatan penduduk

di tengah kota }ebih tinggi dari- pada di pinggir kota.

Kepadatan penduduk yang dimaksud yaibu banyaknya

orang yang tinggal dalam suatu unit daerah tertentu,
rnisalnya t hektar. Pada diagram berikut terlihat bahwa

)<epadatan pendudu)< ini dapat didef enisikan dengan

bermacam - macam cara menurut keperluan, apal<ah yang

clipertimbangkan hanya tanah, bangunan, atau tanah dan

bangunan + jalan-jalan, atau tanah + bangunan + jalan-

jalan + penggunaan - penggunaan lain, seperti lapangan

terbuka, sekolah dan sebagainya. Dalam semua ha1 ini
jumlah penduduk tetap sama.
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Keterangan :

Perhitungan kepadatan, jumlah penduduk : 100

Daerah A, B, C ( hanya daerah-daerah perumahan)

I(epadatan penduduk netto : l-00 orang/ha

*Daerah A, B, C dan O (daerah lingkungan) : I,6

Kepadatan penduduk 1i-ngkungan : 62 orang/ha.

orang.

=1ha

ha

B.6. Penyelidikan Fasilitas dan Pelayanan Sosial

Telah dibicarakan bermacam - macam fungsi kota

sebagai suatu kesatuan yang bekerja, penyelidikan akan

tanah memberikan gambaran hubungan antara bermacam-

macam kegunaan ruang kota.

Penyelidikan bangunan memberikan bagian kota yang

sehat, serta yang tidak sehat memerlukan perbaikan.

penyelidikan lalu lintas menunjukkan bagaimana perge-

rakan orang orang dalam kota, terutama dalam hubun-

gannya dengan Pekerjaan.
penyelidikan penduduk memberikan pandangan akan

orang-orang itu sendiri,dan lain sebagainya'

penyelidikan fasilitas perkotaan sangat penting

selain masalah yang diatas, juga karena menyangkut

kebutuhan dari pada penduduk kota'
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Daram bahagian ini tidak dibicarakan kebutuhan secara
rinci, tetapi akan dicoba menerangkan beberapa di-
antaranya yang terpenting untuk memperrihatkan metode
yang dipakai berhubungan clengan macam-macam ketera-
ngan yang diperlukan.

untuk melengkapi semua kebutuhan sehari-hari dari
warga kota Medan, jaraknya tidak terlalu jauh bagi
mereka dalam pencapaiannya.

Apabila fasilitas tidak sesuai dengan jumlah penduduk

maka akan memerlukan penambahan sesuai dengan jumlah
penduduk seperti sekolah.

Standard Fasilitas Sosial

standard adalatr suatu ukuran (dasar) yang menun-

jukkan berapa seharusnya disediakan, hal ini sangat
sukar untuk menentukannya karena tergantung dari
kebutuhan dan kebiasaan masyarakatnya atau pemakainya.

sebagai contoh, lapangan terbuka, setiap daerah tidak
sama. seperti darah padat berbeda dengan daerah tidal<
padat, pusat kota berbeda dengan pinggiran kota.
untuk ini dipakai standard fasiritas sosial berda-
sarkan standard perencanaan kota, yaitu :
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t?-
Bl
I

b.

sekolah : satu unit sekorah Dasar membutuhkan

tanah seluas 6.000 m2 dengan jumlah murid 500 oranq

dan sebaiknya dua unit riigabungkan menjadi satu

Lokasi. Satu unit sekolah lanjutan membutuhkan

tanah seruas 15.000 m2 cian untuk sekolah kejuruan

ditambah dengan praktikumnya.

Kesehatan : kesehatan tergantung clari distrik dan

pelayanahnya seperti : klinik membutuhkan tanah

seluas 500 ffZ, puskesmas membutuhkan tanah seluas

1.000 m2, rumah sakit type D clengan 300 tempat

tidur merayani 100. oo0 orang penduduk membutuhkan

tanah seluas 22.5O0 m2 dengan tinggi bangunan dua

lantai .

Toko : satu toko untuk kebutuhan 150 orano

penduduk membutuhkan tanah seluas 100 m2.

d. Pasar : satu unit pasar 300 m2 melayani 1000

orang penduduk, membutuhkan tanah sefuas 900 m2.

e. Peribadatan: disesuaikan dengan jenisnya, apabila

dapat digabung dengan sarana kebudayaan, maka 1uas

tanah yang dibrrtuhkan tergantunq sif atnya.

Mesjid misalnya, kebutuhan tanah untuk perorangnya

2,6 m.

f. Hiburan : luas tanah tidak dapat ditentukan

karena tergantung dari jenisnya dan sifat pelaya-

tJ/
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nannya.

Seperti bioskop, gedung gedung perkumpulan,

taman, ruang terbuka dan lain sebagainya.
unsur-unsur lainnya bila masih dibutuhkan sebaik-

nya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan atas
jumlah penduduk.

Penggunaan tanah terah memperlihatkan tata letak
bangunan dan fungsi bangunan menentukan ruas tanah.

Perletakan Fas-ilitas-

Berdasarkan unsur yang terkandung di daLam ar-
sitektur, maka setiap fasilitas lingkungan harus dapat

disesuaikan antara perretakkan dengan fungsinya. oleh
sebab itu dapat dijadikan sebagai pusat orientasi dari
keseluruhan peruntukan tanah.

Gambar: Diagram Sistem Perletakan
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rrr. @Ilean Mewujrxlkan Medan sebagai Ko-!a

Raya

A. Cara Penyajian

Apabila hendak menggambarkan selurul-r keterangan di

atas peta, tapi tidak terlihat apa yang diinginkan,

maka harus diadakan penyelidikan lebih larnjut. Setelah

itu baru dibuat di dal-am peta dengan menyebtkan bahwa

gedung ini sebuah Bank, Perkantoran, Perbelanlaan,

Apartemen, Bioskop, Makam, Peribadatan, Ruang Terbuka,

Tanah Kosong dan lain-lain, apakah mempunyai nilaj

arsitektur yang tlnggi atau bangunan bersejarah, ha1

ini penting dari yang lainnya.

Perumahan :

permanen

darurat

Industri :

Gedung-gedung

umum

industri ringan

bersifat mengganggu

umum :

rumah sakit
kl inik
univers itas
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Kebutuhan umum :

Kantor-k antor /

LaIu Lintas :

sekolah

bioskop

gedung pemerintah

mes j id
gedung pertemuan umum

lain-l_ain

a1r

1 i strik

gas

lain-1ain
perdaganqan

kantor

toko

gudang

- jalan

sungai

- parkir
jalan kereta api

Iapangan terbang
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Lapangan Terbuka :

umum

milik swasta

kuburan
Lain-lain !

monumen

tanah militer

Disini terlihat bahwa suatu seleksi ya.g kreatif
telah diambil, timburlah suatu keyakinaninirah faktapenting yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian
perencanaan' Haka jelas bahwa rencana tersebut sebe-
narnya telah dan akan tumbuh sedikit demi sedikit oleh
masyarakat atau swasta.
Peta hasil analisa yang berupa penafsiran tentang
kebutuhan kebutuhan dan kemungkinan-kemungkinan kota
yang terdapat sekarang, dan yangperlu untuk masa yang
akan datang' sat hal yang harus diinqat adalah seluruh
tanda yang akan dipakai itu harus mdah dimengerti.
Harus sesuai, ada agenda yang jeras menerangkan selu-
ruh peta tersebut.

Berdasarkan ha1 tersebut di atas, dapat disimpul-
kan ha1-hal yang ditunjukkan :
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a' penqgunaan tanah, cukup memberikan kesan pendaera
han (zoning) kota.

b' Daerah bobrok' menginginkan pembangunannya pada
tahap f dan perbaikan.

c. Ja1an_jalan denqan lalu Iintas padat, membutuhkan
rencana perbaikan.

d' Daerah rawan, tempat-tempat kecer.akaan lalu lintas.e' Gedung - gredung, mempunyai nilai_ni1ai arsitektur
yang baik.

f. perusak pemandangaD, bangunan atau daerah yang
sangrat buruk keadaannya.

q' Penghalang perkembangran, seperti jalan kereta api,
penggunaan tanah yang sangat l_uas untuk
satu macam saja dan penjara misalnya
menghalangi perkembangan kota ditin jar-r
dari berbagai sudut.

Tempat atau daerah yang pemanclangannya indah.Pintu gerbang kereta api, frekwensi penutupannya
berdasarkan standard.

Petunjuk nengenai sifat, beberapa daerah tertentu
misalnya daerah perumahan satu tingkat
akan berubah menjadi daerah perdagangan.

Efektifitas fungsi, umumnya, setiap perbaikan dirasa
perlu untuk kota di masa cjepan.

h

i

l.

k
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1. Rambu rambu lalu lintas,

dan kecepatan,

kan.

pembentukan

pembentukan

sistim arus

sudut belo-

<.r

Gambar : peta Kecamatan Medan ( l.Iedan l(ota )
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Cara untuk menunjukkan :

a. Perumahan (dengan warna atau arsering)
b. Penghambat perkemb.angan

c. Batas-batas kota
*d. Arah perkembangan kota

e. Tepat pemandangan yang indah

f. Tempat-tempat kecelakaan l-alu tintas

g. Penggunaan keterangan

Dari penberian keterangan tertuLis seperti ini
dapat ditarik kesimpulan bahwa betapa perlunya pemi-

kiran yang matang sebelum pelaksanaan penggambaran.

Konsep membentuk suatu pemikiran secara keseluru-

han, hubungan dengan faktor-faktor yang 1.ebih penting

lagi dan dengan begini dapatlah dibuat peta analisa
yang memuaskan dan jelas.

Rencana pokok dibuat dengan dibantu oleh laporan

tertulis yang menyimpulkan isi dari segala bahan

keterangan yang telah ditetapkan.

Keuntungan Iaporan tertulis ini adalah scope yang

tidak terbatas, oleh sebab itu dapat dipakai untuk

menerangkan segala sesuatu secara mendetail.
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Gambar : Peta rincian dari peta Kecamatan Medan

Gambar 19.
Peta rj-ncian dari pe
ta Kecamatan Medan.
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sudut jalan, seperti :

Pembentukan pola bangunan merupakan keterpaksaan akan

tetapi masih memenuhi persyaratan untuk lingkungan

yang padat.

-h
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BAB ITI

LTNGKT]NGAN BINAAN DAN PERHASAI.AHANHYA

A. Arsitektur dan Tata Kota

seperti kita ketahui, kota nerupakan hasil budaya
* manusia yang diperuntukkan bagi tempat tinggal bersama

warganya.

Di daram sebuah kota, manusia menciptakan bentukan-
bentukan fisik berupa bangunan, jalan, taman maupun
bentukan fisik lainnyar yang semuanya berguna untuk
mempermudah kehidupannya. selain adanya bentukan
fisik, juga diperhatikan kebutuhan manusia dalam
ringkup sosiar budaya, yang dapat mendukung tercipta-
nya suasana nyaman, sehinqga memungkinkan manusia
untuk betah tinggal di dalamnya.

salah satu hubungan antara bentukan fisik dengan
aspek sosial budaya tersebut adalah adanya nirai-nirai
yang terkait dengan nilai estetika, cran tentunya ini
merupakan suatu kebutuhan yang tidak boreh diabailran
terutama dalam memberikan kenyamanan , kenikmatan
psi-kis hidup manusia, Di dalam nitai kelndahan terse-
but terkandung pengertian harmonis-serasi yang tranyak
menitik beratkan keadaan seimbang-seraras, yang ciida-
pat dari hasil pencernaan increra manusia, pengola-
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hannya di dar-am alam pikir serta penyesuaiannya dengan
pengalaman dalam dunia tiga matra.

perasaan nyaman hidup di perkotaan ini lebirr

* banyak ditujukan kepada keserasian lingkungan daram
kaitannya dengan bentukan-bentukan fisik yang terjadi.
Oisamping itu, perhatian juga ditujukan kepacla ruanq_
ruang kota yang tercipta dari adanya elemen fisil<
tersebut ' untuk mendapatkan suatu I ingkungan yan.l
nyaman serta harmonis, tentu perru diupayakan partisi_
pasi bersama seluruh masyarakat terhaclap berbagai
aspek persoalan yang terjadi. Begitu pula dengan
persoaran kenyamanan hidup yang dikaitkan dengan
keindahan-keserasian visuar bagi suatu lingkungan.
untuk itu, dapat ditegaskan disini bahwa suatu bentu-
kan fisik yang tercipta di sebuah kota ternyata mer.-
punyai pengaruh terhadap kenyamanan visuar bagi q,arga

masyarakat yang berada di dalam kota tersebut. Ter-
ganggunya kenyananan visuar sering ]<a1i dapat meni-m_

b,lkan gangguan psikologis maupun sosiorogis pacia

masyarakat, yang di.wujudkan melatui aspe)< perilaku.
Dan ini merupakan produk dari adanya proses interaksi
antara kepribadian manusi-a dengan ringkungan tempat
tinggalnya.
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Upaya menolong serta menc;gairahkan part j. s ipas i

masyarakat untuk dapat menahami arti kotanya akan

bertrasil apabila suatu kesepakatan dan pemahaman yang

jelas dari potensi maupun masalah yang ada. tlpaya ini

diharapkan mampu membentuk citr:a yang baik bagi f-ing-

kungan kota yang ditempati, sesuai dengan potensi yalV

dimi I iki .

Kita mengetahui bahwa suatu kota, dalam perkemban-

gannya, akan mengalami proses pertumbuhan. Bermula

dari , suatu Iingkungan pemukiman kecil dengan segal,a

aspek dan kegiatan yang terbatas, kemudian berkembang

menjadi suatu lingkungan pemukiman yang besar atau

lebih dikenal dengan sebutan kota. Hal ini selalan

clengan meningkatnya aspek serta kegiatan yang diwadahi

oleh kota tersebut. Untuk menjaga agar sebuah liotai

ticiak kehilangan citra positif yang dirni 1ik j , yaitr-r

berupa suatu Iing)<ungan buatan yang bermal<na, maka

seyogyanya harus ada usaha lebih lanjut dar.lam bentuk

kegiatan penataan serta pengaturan bagi upaya ttntuk

menjaga dan meningkatlcan kembali kwalitas lingkungan

fisik yang ada.
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Penamnilan Wajah Kota

Sebuah kota . tidak dapat diplsahkan dari adanya
bentukan-bentukan fisik yang secara keseruruhan salincl
nrengisi satu sama ]ain dan membentuk satu kesatuan.
Elemen f isik pembentuk r<ota yang ditata crengan seras;i
merupakan har yang harus diperhatikan dalam usaha
memberi wa jah suatu lingkungan sehingga tiiciapat penam-

pilan serta suasana yang baik. Begitu juga, eremen
fisik kota yang ditampirkan menarik serta didukung
oleh penampilan lingkungan sekitar yanq dapat memberi-
kan karakter yang khas bagi penampilan wajah suatrr
kota

Kekacauan penampilan, yang berarti juga penurunan

kwalitas lingkungan, ser:ingkali ter jacti akibat ti<ralt
adanya suatu pora yang -jeras clicralan pengaturarn tata
letak maupun keteraturan keser:asian bentuk masii-rq-

masing elemen fisik yang ada. penataan pola kota yanc;

je1as, memungkinkan kita untuk mudah memahami linqkr_rn-
gan perkotaan, dan ini dapat membantu peta pemahaman

seseorang terhaclap karakter maupun citra suatu kota.
untuk memberikan )<ejerasan pada wajah kota baik

ditinjau dari kaidah fungsi maupun esteti ka para
pengelola, perencana, dan juga segenap warqa kota
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ituntut untuk selal-u berusaha memperhati kan sertar

renjaga elemen-elemen fisik pembentuk kota yang cloni*

ran. Kejelasan wajah kota ini berpengaruh bagi tercip-

:anya suatu penampilan yang menarik selringga malnpu

nenghindari kebosanan maupun kekacauan visua] dalam

:emandangian di kota.

Istilah rr estetika kota I' dapat diartil<an sebagai

segala sesuatu yang berhubungan dengan keindahan yang

didalamnya terkandung pengertian harmonis serasj

keseimbangan, perpaduan kesamaan maupun kontras yang

dapat ditampilkan menarik dalam sebuah kota. Keseim-

bangan, dalam arti yang lebih 1uas, ditujukan kepada

keadaan yang didapat dari hasiI pencerapan inderar

manusia serta pengolahannya di dalam alam pikir, yang

disesuaikan dengan pengalaman dalam memandang dunia

tiga matra

Keindahan dalam suatu kota merupakan suatu kebutu-

han yang tidak dapat ditawar Iagi karena manusia tidalc

dapat hidup wajar, Iayak dan nyaman tanpa adanya

keindahan di dalam kotanya. llal ini diungkapkan oleh

seorang arsitek perancang kota, Paul D. Spreiregen

dalam The Architecture of Town and City : rr I<eindahai-r

dalam sebuah kota tidak baru dipikirkan 'apa )<ata
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nanti saja' tetapj- sudah harus dipilcirkan sedinj tnLr--

r-rgkin dan merupakan suatu kehamsan bagi terciptanya

k-enyamanan hidup di dal-am kota.

fdentitas Kota

Sebagaimana kita ketahui, manusia baik individu

maupun sebagai kelompo)( masyarakat pacla dasarnya

membutuhkan adanya pengakuan bagi keberadaan dirinya.

Keberadaan diri seseorang itu acapkalj dinilai darj

kekhasannya yang menonjol, yang membedakannya denqan

orang lain disekitarnya. Ciri yang cukup menon'jo1

tersebut, dalam pekembangan selanjutnya, dapat memben*

tuk suatu identitas pri badi seseorang . 13egi tu pr-r1a

dengan sebuah kota yang tentunya memerlukan adanya

suatu ciri, baik dalam skala lingkungannya maupun

keseluruhan kota tersebut. ciri atar: kekhasan yang

paling mudah diamati adalah bentukan-bentukan fjsik.

Karena, kesan visual suatu benda nudair dicerna dan

diserap oleh ingatan manusia. Ciri ciri tertentu

elemen fisik pembentuk kota diperlcr:at dengan struktur

yang memisahkannya clengan lingkungan sekitarnya clapat

membentuk citra tertentu pada benak seseorang dan

memberi arti bagi. keberadaan elemen fisik tersebut
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sesuai dengan kondisi yang ada. Pemahatnan akan arti

yang berguna bagi pengembangan citra pengamat sehinc;ga

kesan visual yang dilihat mampu meleltat dalam

inqatannya.

Bentukan-bentukan f isik yang terci-pta clapat nr'3nja-

di ciri atau kejelasan bagi ling)<ungan disekitarnya.

Dan ini banyak clitentukan oleh perwujudan rancangan

maupun pertetakannya yang dikaitkan dengan hubungan

elemen-elemen fisik satu dengan yang lainnya '

sebuah kota akan memberikan kesan tertentu bagi

orang yang berada di dalamnya. Kesan inj- timbul clari

adanya persepsi manusia dari apa yang dilihatnya di

dalam kota. Persepsi visual, audio, al:oma dan seba-

gainya dapat menyebabkan orang mempunyai kesan terten-

tu terhadap kota atau lingkungannya. Dengan demil<ian,

keberadaan suatu kota sering)<ali diwujudkan dalam

bentuk " ciri I' ataupun kekhasan yang diterapkan dalant

elemen-elemen fisik pembentuknya'

Cirifisikte.rtentusebualrkotayangcukupdomi_

nan terhadap kesan visual seseorang serta mampu menja-

diwakildarikeberaclaanlingl<unganmaupunkotaterse_

butdapatjugaberkembangmenjadiidentitaskota

tersebut. Kevin Lynch, seorang pakar arsitel<tur dan
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perencanaan kota, berpenctapat bahwa identitas merupa-
'l<an bagian dari suatu citra. untuk membentuk citrir
sebuah kota pada pengamatannya, kita harus mengetahui
dahulu struktur yang ada pada baqian-bagian kota
tersebut yang dapat memberikan ciri tertentu dan dapat
membedakannya denqan ringkungan sekitarnya. seterair
itu baru pengamat dapat mencoba untuk menafsirkan
makna yang terkandung didalamnya.

rdentitas maupun ciri ringkungan sebuahkota meru-
pakan sesuatu yang melekat dan menyatu dengan kebera-
daan kota tersebut. rdentitas itu perlu diperhatir<a,
untuk memberikan pemahaman lebi.ih jauh kepada masyara*
kat penghuninya rnengingat suatu kota ticiak dapat
terlepas dari keterlibatan warqanya. rdentitas mempun-

yai aspek objektif clan subjektif sekaligus. Hal ini
dimungkinkan karena adanya faktor-faktor yang mengacu

kepada suatu kesan , pengetahuan , penilaian
posisi , penampilan, maupun atribut sosial yang juga

melibatkan manusia sebagai pengamat. Har clemikia,
terjadi pula dar.am skala komunitas yang lebih besar,
seperti pada Iingkungan kota dengan segala aspeknya.
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Komunikasi Melalui Bentuk

l,lanusia menerima informasi dari luar dirinya
inelalui indera yang dimilikinya. DaLam kaitannyar

dengan perancangan sebuah kota, wu jud f j.sik elernen

pembentuknya merupakan sarana yang umum dipakai seba-

gai alat informasi bagi terciptanya hubungan antara

manusia dengan lingkungan tempatnya berada. Indera

mata merupakan alat yang cukup efektif dalam kegiatan

pengalilran inf ormasi dari luar diri nianusia, yang

tertuang dalam kesan visual- bagi tingkungan fisik yang

ada.

Dalam lingkungan kota, penampilan bentuk fisik

elemen pembentuk mempunyai karakter tersendiri dalam

kesan visual seseorang. Kesan yang dihasil)<an tersebut

dapat berupa sesuatu yang menyenangkan atau sebalik*

nya. Kesan visual menyenarrgkan lebih banyak disebabkan

adanya keserasian.antara bentukan-bentukan fisik yang

terjadi. Kesan tidak menyenangkan, kesan kacau ( chau-

tic) misalnya, dapat terjadi bila tidak ada keharmoni-

san antara bentuk yang ada, baik pada bentuk bangunan

secara terpisah maupun perwujudannya secal:a menyeluruh

pada lingkungan sekitarnya.
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Peranan ruang, yang tercipta dari adanya bentuk

fisik berupa bangunan maupun benda lainnya, dapat
menghasilkan persepsi pada manusia nelalui kesan

visual yan? didapatnya. Untul< itu, ticlak jarang

seorang perancang kota memasukkan unsur ruang untuk

mendukung terbentuknya kwalitas pada penampilan suatu

bentuk fisik. Misalnya, bangunan-bangunan tertentu
yang dianggap penting dapat diberi suatu jarak pandang

antara pengamat dan bangunan, sebagai objek selringga

pengamat dapat lebih reluasa menikmatinya disamping

dapat memberikan kesan agung pada bangunan tersebut.
Penempatan serta rancangan bentuk elemen-elemen

fisik merupakan faktor penting yang harus diperhatikan
dalam menciptakan kenikmatan visual kota. Disamping

itu, tentunya diperrukan penyesuaian dengan Iingkun-
gannya maupun latar belakang budaya yang acla, sehingga

didapat suatu citra positif terhadap penempatan terse-
but yang menimbulkan makna dalam benak seseorang.

Komunikasi terjadi apabila ada suatu reaksi manusia

sebagai pengamat terhadap bentukan fisik maupun dari
ruang-ruang yang tercipta dan membentuk suatu karaktcr
yang mampu membangkitkan kesan emosional tertentu.
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[iser:opolis : Kota di Indonesia Tabrul2g0q

Berbagai prediksi,ramalan dan dambaan tentang tata

ruang di Indonesia tahun 2000 telah diperbincangkan

c1alam seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan AhIi

perencanaan ( AfP), bekerja sama dengan DPll clan sekre-

tariat nasional Perencanaan.

Para pakar, terlebih-lebih arsitek, planolog dan

:enentu kebi jakan, yang tugasnya menggeluti kancath

erencanaan pembangunan nasional, regi-onal mauplln

ckal, memang sudah selayaknyalah menjadi kaum ftt-

rris, atau pemburu masa clepan. I(arena setiap bentrrk

rrencanaan yang dibuat hari ini, selaltt bertumpu pada

ntaj- se jarah masa silam, untu)< penggllnaan diwaktu

rdatang. Lagipula kata orang bi jak : rrFtrtura Abhor-

: Vacum " , masa depan merasa terhina bila tjdak

,iiru atau dikejar-kejar.

:opolis AspaI

Berdasarkan skala logaritmik a1a ekistics ( ilrnu

ang lingkungan kehidupan manusia), dewasa ini

tuJ-nya baru kota Jakarta yang berhaJ< menyantlanc,l

: metropolis di Indonesia. Tetapi pada tahun 2000

. 1e1as akan bertumbuhan banyak metropoli.s lainnya
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seperti Surabaya , Mecian , Bandung , U j trrrq pandanc; 
,

Semarang, Jogjakarta. Namun kalau kecenclerungan pem_

'argunan c1 i biarkan terus seperti se]<ardhg, semll a
'"kotayang disebutkan diatas hanya akan men jacli metropo_
]is 'aspa1' saja. Asli karena memang jr.rmlah penduduk_
nya yang memang sudah mencapai jutaan jiwa, tetapi
pal-su sebab tidak dapat memberi]<an pelayanan sebagai-
mana layaknya sewaktu kota metropolis.

Lantas julukan yang Iebih tepat untuk clisandang
aclalah 'r Miseropolis ,, , al ias kota yanll bergelimang
kesengsaraan, semrawut tak terkenclali, miskin ciengan
f asilitas dan utilitas kota, mengakibat]<an pe.cleritaan
bagi warganya. 

,,

Sebaqai contoh kalau kita mengamatj cjan mengkaji
ko.disi kota-kota besar kita sekarang, manakala I-r. jan
turun maka kawasan kawasan tertentu akan berubarh
menjadi danau buatan. Kemudian taman-tanan kota beru-
bah menjadi kapring supermarket atau jalur-ja1,r hijau
kotar men jacii kapl ing hotel mewah .

13anqunzrn bersejarah seperti gedunq pro]<_lamasj. t.elah
lenyap' sekarang susul menyusul peninggaJan Belancra
s;eperti ltarmonie, ciibantai dengan clalih mengganqgu
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kelancaran 1a1u rintas. Lp Banceuy cli Barciung, tenpat_
duf u br-rng l(arno ditahan, konon juga er]<an clibonqkar:
jadi lapangan parkir cian pertokoan ( untr-rk kaum er it

*tentunya ) " pembongkaran bangunan kuno bersejar:ah
semacam ini menjalar ke kota-kota lain, misalnya kota
Medan sudah murai r<etularan bangunan-banqunan berse-
jarah dibantai dengan alasan-ar-asan dan dalih-clarih
tertentu yang sudah dipengaruhi oleh keinginan priba-
di.

@
Dalam bukunya .Architecture 2000 : predictions anil

Methocls ,r Charles Jencks nrengutip Daniel Bel I \/ang
mengatakan bahwa ada dua sikap dalam menghadapi masa
depan : Fortuna dan Virtu.
Sikap yang pertama, kita menyerah saja pacia nasib,
mengikuti arus, meneruskan kecenderungan, pasrah atas
apa yang menimpa kota klta - sikap yang keclua, kita
ber:usaha mengubah nasib. Dalam derasnya arus kita
kayuh dayung pegang kemudi , menghindari kemungkj nan
tabrakan dengan bencana.

Baranq tentu sikap keclua yang berrandaskan Virtu
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itulah yang harus diambil sebagai pegangan. Karena

sikap semacam ini yang menyebabkan ramalan*ramalan
jelek tidak terbukti. (Siapa sangka Ellyas pical yang

tidak tamat sD itu akan menjadi juara dunia dan mencla-

pat honor lebih besar dari qaji seorang profeso;:

selama bertahun-tahun) .

Pada galibnya ada dua perkara besar yang harus

ditangani dalam perencanaan fisik kota, yaitu tata
guna }ahan dan transportasi. ,Iata guna l-ahan j trr

sendiri ibarat keping yang terdiri dari ciua sisi yaitr-r

pembangunan dan konversi . I,Iulai awa] peli ta I sampai

sekarang, aspek konversi ini masih kurang terjamah.

Kementrian KLII memang sudah banyak nelakukan upaya

konversi, tetapi penekanannya lebih pada konversi"

alam r Sedangkan disisi lain, konversi lingkungan

binaan ( built envj-ronment) justrtr terabaikan, padahal

tidak kalah pentingnya karena disitulah tempat hunian

manusia yang berbudaya. Dr. Jujun Suriasumarrtri pernah

mefedek, bila hewan dikaruniai akal clan budaya seka-

Iiber manusia, yang akan dilestariskan bukan harimau

Jawa tetapi manusia Jawa. Dan yang melestarj ]<an bukan

Prof . Dr. EmiI SaIim yang menteri KLFI mel.ainkan seekor
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irarimau bergelar profesor. Ledekan yang tajam menukik

sasaran.

Konversi lingkungan binaan, yang lnerrcakup t idak

hanya bangunan arsitektur saja tetapi juga kawasarr

kota kuno, lingkungan tradisional., a}lrn - alun dan

bahkan kota bersejarah secara keseluruiran, wajib

mendapatkan perhatian yang lebih proporsional. Apalagi

menurut rencana akhir tahun f 985, kita men jadi t.uan

rumah Konrrerensi Internasional PATA yang bertemakan

r"Iourism and Fleritage Conservationt'. Petatah petitih

nenek moyang perlu dicamkan dibenak : yen wis ]<liwat

separo abad ( umur bangunan atau Iingl<ungan) jangan

dibongkar dengan sewenang-wenang begitu saja. Banyak

yang masih belum menyadari bahwa bangunan dan lingkun-

gan kuno akan menjadi asset wisata yang sangat poten-

sial di masa mendatang.

Tata Kota yang Merakyat

Sudah sejak dua dekade yang lampau perencanaan

kota yang menekankan aspek fisik, serba deterninistik

dan menomorduakan manusia dengan segenap kettnikan

perilakunya, telah banyak mendapat kecaman.
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Kevin Lynch, dalam tulisannya tentang nThe City as

environment 'r berceloteh bahwa penampilan dan wa jal-i

kota bagaikan mimpi buruk : tunggal- rupa, serba sama,

tak berrvajalr, repas dari alam dan sering tidak terken-
*dali, ticlak manusiawi. Air dan udaranya kotor, jalan-
jalan sangat berbahaya dipadaLi kendaraan, papan

reklame mengganggu pemandangdfl, pengeras suara meme_

kakkan teringa. Jurang kaya miskin makin menganga

menyol0k mata, komunitas yang guyub ru]<un pecah men-
jelma menjadi masyarakat patembayan yang dilandasi
penalaran karkuratif (weber) dan kepe)<atan moral yang

disepakati bersama makin luntur (Durkheim).

Para perencanaan ruang kota rantas ditudnh ikut
andil dalam nenciptakan kesemrawutan clan kekacauan

karena rtthey have note delved enough into the socie-
ties for which their plans were inteded,'.

Penataan ruang kota sungguh rumit dan pelik karena
mau tidak mau menyangkut benturan antara pendekatan-
pendekatan teknokratik, komersial dan humanis. pertan-
yaan yang lantas mengiang adalah untuk melayani siapa
sebetulnya tata ruang kota itu, da. bagaimana cara
sebaliknya ?

Barang tentu tulisan ini tidak akan dapat menjawab
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pertanyaan fundamental itrr secarrla tuntas, melai nkan

hanya melontarkan beberapa percikan isyu dari kecama-

tan arsitektur dan planologi , guna disu l-ut lebilr

,"ru,",rra 
dalam perbincangan multidisiplin.

Keterlibatan Masyarakat

Pada kebanyakan perencanaan kota dan lingkungan,

masyarakat acap kali dilihat sekedar sebaqlai konsunren

yring pasif . Memang rnereka diberi tempat untuk aktif i-

tas kehidupan, kerja, rekreasi, belanja dan bermukim,

akan tetapi kurang diberi peluang unttik ikut clalam

proses penentuan kebijakan dan perencanaannya.

Padahal, sebagai ma]<hluk yalrg berakarl dan berbu-

daya, manusia membut-uhkan rasa penguasaan dan penlawcl-

san ( a sense of mistery and control ) terhadap habi tat

atau lingkungannya. Rasa tersebut nteruakan fakLor

mendasar dalam menumbuhkan rasa memiliki untuk kentu-

dian rnempertahankan atau rtelestarikan.

WiIlems dan Raush ( 1969 ) mengemuka)<ern bahwa bina-

tang pun menunjukkan pentingnya rasa penguasaan terse-

but cialam bentuk pemilihan habitat dan modifi.kasi /

memanipulasi Iingkungan fisiknya. Kekurangberhasilain

kebanyakan icebun binatang terletak pada terabaikannya
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fakta tersebut. Kalau binatang saja membutul-rkan pe-
luang untuk bisa memirih dan membentuk lrabitatnya,
apalagi manusia penghuni kota. Bila penduduk kota
ticlak diribatkan dalam proses perencanaan dan pemban-

" gunan kotanya, tidak rliberl kesempatan untuk berperan
aktif memberikan ,cap, pribadi atau kelompok pada
lingkungannya tidak memperoleh peluang untuk membantr:,
menambah, merubah, menyempurnakan Iingkungannya akan
kita dapatkan masyarakat kota yang apat-is, acuh tak
acuh dan mungkin agresif.

I'personarization provides a way of being creative
for urban people whose work may be totally
uncreatiV€tt, begitu ujar
dalam perencanaan kota

Wil1mot. pelibatan masyarakat

di fndonesia masih serinc;
diabaikan, padahal penting sekar.i artinya untuk menum_

buhkan harga diri, percaya diri dan jati clirj .

Apalagi bagi kaum papa yang termasuk kaLegori /the
sil ent majority' , keterribatan merekaboleh dikatakan
tidak ada. Antara lain karena anggapan bahr.ra tingkat
pendidikannya yang rendah sehingga tidak dapat diajak
berdwicakap. r,agipula waktr-inya banyah dihabiskan untuk
mempertahakan kelangsungan hidup. paclahal sebetrlnya
mereka memiriki kearifan tersendiri yang sering criruar
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dugaan kalangan yang berpendidikan. Kita justru bisa
belajar banyak dari mereka.

Perencanaan kota dewasa ini seharrusnya tidak lagi
merupakan fungsi birokratisasi yang paternalistik
akan tetapi menekankan pada kepentingan segenap ,l api_
san penduduk kota, penuh kepekaan dan keterbukaan.
zaman kedigjayaan profesional dan penentu kebijakan
diatas kepentingan umum, sudah Iewat
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]. PENGEMBANGAN KOTA MEDAN

Se jarah Pembangtrnan Kota Qika it)<an Dengan _peahenr

u

A. Sejarah Berdirinva Kota Medan

I{ampung Medan didirikan oleh Guru patimpus tanggal

I Juli rsso dengan lokasi sekitar pertemuan sungai-

Deri dan Babura. pada saat didirikan clisekitarnya

sudah ada kerajaan kecil yaitu Urung Sunggal, i.)rung

Sepuluh Dua Kota, Urung Suka piring, dan Urung Senem-

bah.

( Se jarah hari jadi Kota Merlan, panitia Khusus irari.

jadi Kota Medan 1975).

Perkembangan Perkebunan Tembakarl clan (66ri aran

PerciaqAAqAn

Pada 1853 Jacobus Nienhuys (Staf perusahaan temba

kau Van Den Aren di Jawa Timur, tiba di Labtri-titn

Deli dan menghadap Sultan Deli, sultan Mahmud.

Kedatangan ini untuk membuka perkel:unan di claerah

Mabar

b. Pada 1864, perkebunan tembakau ini pertama kali

berproduksi dan dikirm ke Rotterdam. Pacla saat yanc;

sama Pemerintah kolonial menempatkan seorang peja

B.
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batnya yaitu seorang

Kor.

Kontroler:r J. A. 14. Cost De

c. Produl<si tembakau "ini terus meninqkat denqatn pesat

*yang mendorong perkembangan daerah Deli / Medan

yang dikaitkan dengan penbangunan fisik, yaitu :

- Pembangunan kantor pusat Deli Maatsctrapij pada

1870 di kawasan Medan Putri (lokasi kantor PTP IX

sel(arang )

Penrbangunan kedai-kedai di Kesawan dan Pa jak Ikat-r

Lama pacla lB7 6 .

1BB5 dibangun DSM.

Selanjutnya berdiri pttla llotel De Boer <1an Gr:anr1

IIoteI sekitar Iapangan merde]<a tarhut-t 1900.

Pada 19OB Kesawan pun dibangun keciai-kedai unttrk

orang Eropa.

Parda 1910 pengusaha Belanda mulai banyak memunyai

perkebunan karet di Sumatera Timur cian tnembentuk

orqanisasi bernama Algemeene Vereenigi r-rg van

Rubber Planters ter Ooskust Van Sumatera ( AVROS )

d;rn sembilan tahun kemudj an , 1919 , di banctrttn

bangunan megah untuk organisasi ini- cli 1;rIan

Palang Merah sekarang.
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Pada I9L4 orang Inggris membanqun kantornya yaitu

llarrison & Crosfield yang megah di l(esawan

(kantor PP. London Sumatera sekarang).

1915, dlbangun pajak bundar

1920, DSM mulai memakai ]<antor: pusatnya di Jl .

Prof. M. Yamin.

L92L, Gereja Immanel telah dibangun untuk orang

Eropa yang beragama Kristen.

C. PerXembangan Pemeri al_jplonial

Sejalan dengan perkembangan kegiatan perkebunan

maka pemerintah Kolonial Bel-anda juga menyesuaikan

sistem pemerintahannya di daerah Deli/Medan.

- 1864, Pejabat Kontroleur Belanda ditempatkan di

I'Iedan

- IB73 t i{ilayah Deli (Medan) masih berada dibawah

keresidenan Sumatera Timur dengan ibu kota lJengka-

1is, dan daerah DeIi ini dipimpin oleh seorang

Asi-sten Residen.

- IBBT , Kota Medan di jadikan Ibu]<ota Keres idenan

Sumartera Timur

- 1888, Dibentuk

membangun kota

Gemeene Fonds

Medan menjadi

(Dana Kotapraja) untuk

kotapraja.

r
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L909, Dibentuk Kotapraja Medan.

1911i, Keresidenan. Sumatera Timur di jadikan wi1ayr311

yang dikepalai Gubernur, Medan ternpat )<ependudukan

Gubernur.

Berkaitan dengan pembangunan pemerintah ini maka

dibangunlah sejumlah kantor untuk meraksanakan rocra

pemerintahan, antara lain :

- Kediaman residen di Stanclard Charted Bank di koru

pleks tlotel Danau Toba sekarang (1BBB).

- 1899 Rumah sakit PTP IX sekarang

Kantor-kantor Pemerintahan di Sukamulia (1BBB)

- l(antor Balaikota J1 . Balaikota ( 1909 )

19O4, DeIi Prof Station (RISPA)

L907, Menara Air Bersih

1907, Gedunq Javasche Bank (Gedung BI se)<arang)

1913, Rumah potong hewan di Glugur

1914, Road Van Justice (Pengadilan Ti.ngcri ) yai tu

gedung pengadilan negeri sekarang.

Pemerintah Kolonia1 menciptakan 3 macam lingkungan

penduduk yang diskrj-minatif terdiri dari :
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)

Europeese wijk, lingkungan pemukiman bagi orang
Eropa, keadaannya bersih dan teratur.
Chinese wijk, yaitu lingkungan pemukiman bagi
orang orang China yang cenderung sel arl_u dengan

kegiatan dagang.

Lingkungan pemukiman ( perkampungan ) trrrtuk penduclrr)<

pribumi yang umumnya dipinggiran J<ota, yang pacla

umumnya serba kurang fasititasnya dan belakangan

ini berkembang menjadi lingkungan kumuh.

1

D. Perkembangan Kerajaan Deli
Kerajaan Deli juga turut membenahi perkembangan

akibat kenaikan kegiatan daram perkebunandi daerair

Deli dan Pemerintahan Belanda. Dari pemerintah Beran-
da, Kerajaan Deli memperoleh rB7, B5o culden setiap
tahun ditambah dengan penghasilan cieir.i perkebun.en.

1B 6 3 , Sultan Del i ( Sultan Mahmucr ) rnemberi)<an konses i
tanah kepada Nien Huys dan mendapatkan imbalan

uang.

1BBB, rstana Maimoon mulai dibangun dengan arsitektur

t-891

Van Erp dengan biaya 100.000 Gulden.

Sultan Deli pindah dari Labuhan ke Medan dan

mendiami istana I'Iaimoon.

l- 00

1.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



1.906, Mesjid Raya dibangun.

1913, Gedung Mahkamah Kerapatan

Bupati Deli Serdang yang

dibangun.

DeIi ( eks kantor

sudah cli.hancurkan )

E. lerKembanqan Setelah Kemefdekaan

1951, Kota Medan diperluas dari 1583

hd, terdiri dari 4 kecamatan.

797L, Kota diperluas menjadi 26.500 ha

kecamatan.

ha menjadi 5130

dengan 11-

2. Tahapan Perkembangan Ciri Ar:sitel<tur Bangunan

A. Periode Pen ja jahan Belanda [],86{ ) sld--Irarj-tclnerde

kaan

Dalam periode ini semua bangunan yang monumental

dibangun untuk kepentingan Pemerintah I(o1oni aI dengan

tenaga ahli arsitektur orang Belanda sehingga bangu-

nan-bangunan tersebut kebanyakan bercir j arsi te]< ahacl

ke-15 dari- Eropa yaitu zaman Reinasance ataupun post

reinasance dan ada sebagian yang masih mengambil

arsitektur era sebelumnya yaitu Romansque.

Istana Sultan DeIi , disamping mengambi I ciri

arsitektur reinasance juga digabungkan dengan ciri
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arsitektur Melayu. Dengan adanya uangr cjollar tembakau

maka pada zaman ini bertambah bangunan-bangunan yang

bersifat monumental.

+"8. Per:iode 1945 sampai awal era pembangunqn

Pada periocle ini tidak banyak dibangun bangunan

yang besar berhubung ketiadaan dana. tsangunan yang

tumbuh juga tidak berciri arsitektur klasik, melainkan

tidak jeIas. Ilal ini dapat dipahami karena )<elangkaan

tenaga arsitektur.

C. Periode Pelita I sampai sekarang

Di dalam era peml;angunan ini maka bertambah pula

bangunan bangunan monumental yang berciri arsitektur

yang beragam antara lain : ,

* Beberapa shopping center, l'ledan Plaza, Deli Plaza

dll

- Gedung DPRD Sumut 7973

Gedung Balai Kota yang Baru 1991

Disamping itu' tumbuh pula dengan pesat bangunan

ruko demikian banyak yang tidalc mencerminl<an ni.lai

seni arsitektur yang membuat wajah kota Medan menjadi

kurang berseri.
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A. Landasan Formal

Sampai sekarang belum acla peraturan daerah yangje_
f as tentang bagaimana wa jah kota Medarr yang ciitu ju.
oleh karena itu daram makalah ini akan ciicoba clir<um*

pulkan Landasan formal yang ada dan slanjutnya akan

disimpulkan or-eh penusri sendiri, yaitu antara lain
1. tujuan pembangunan daerah yang digunakan daram pola

dasar Pembangunan Daerah yaitu antara ]ain :

a. Meningkatkan peranan dan fungsi kota yaitu pusat
administras/ perdagangan rran pemasaran/ kota indus-
tri, pusat transportasi, kota kebudayaan, pencli cli*
kan dan tehnologi, dan pusat akomodasi kepariwisa_
taan.

b. Menyempurnakan dan

sarana pertokoan mel

dan penyempurnaan,

kepentingan seluruh

dahan.

Peraturan Daerah No.

ian bangunan dan I

kepurbakalaan serta

meningkatkan prasarana clan

iputi wisma, marga, karya, sukar

sehingga dapat meningkatkan

warga kota dan mendukung kein-

6 tahun 19BB tentang pelestar-

ingkungan bersejarah arsitektur
penghi jauan.

;
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B. Arah Pembangunan Wajah Kota

Berdasarkan arahan arahan tersebut cliatas maka

akan dicoba disimpulkan bagaimana bentul< kota yang

akan diinginkan, yaitu 'tsuatu kota yang juga berfungsi

sebagai kota budaya dan pariwisata yang indah dengan

cara menata kota sebaik-baiknya dengan mempertahankan

bangunan yang bernilai sejarah arsitektur serta iuga

menggambarkan arsitektur daerahrr.

Untuk ma]<sud tersebut penataan wajah kota perlu

diatur sebagai berikut :

1. Sebahagian dari kota lama (bekas Gemeente 1908)

(Gambar 1) yang dibatasi olelr jatan kereta apl,

jalan Juanda , )7. Monginsidi, j1. Pattimura, jI. s'

Parman dan jl. Glugur By Pass sampai kereta api

seluas iebih kurang 1000 ha di jadi-kan kawasan

te-rara-b, dengan ketentuan :

a. Bangunan-bangunan yang bernilai sejarah arsiteli

tur tetap di pertahankan. Hampir seluruh dari

bangunan tersebut sesuai dengan Percla No.5 tahun

LgBB berlokasi pada kota lama ini.

b. Bangunan bangunan besar yang baru sedapat niu-

ngkin arsitekturnya disesuaikan dengan lingku-

ngan disekelilingnYa.
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r. Dlsamplng bangunan arsltektur klasik, naka dibangun

Juga bangunan dengan arsitektur Melayu. Terutama

kantor : kantor pemerintah maupun bangunan lainnya
dan tetap disesuaikan dengan bangunan disekeli-

" lingnya.

oreh karena itu Kawasan terarah tersebut akan

dominan berdiri arsitektur klasik ( Romanseue, Re-

naisance, Post renaisance ) dan arsitektur Melayu.

Adapun pertimbangannya adalah :

1. l{edan pada awalnya adalah pemukiman dari orang-
orang Melayu dan di bawah pengawasan l(erajaan Deli-.

2, Kota Medan dapat tumbuh dan berkembang dengan

pesat, adalah diawali dengan adanya perkebunan

tembakau dan perkebunan lainnya yang )<egiatannya

dapat digambarkan melalui bangunan-bangunan clengan

ciri arsitektur klasik tersebut.

Dengan penataan seperti itu maka kawasan tersebut
Becara tidak langsung akan menggambarkan sejarah kota

Hedan berarti mengandung aspek pendidikan dan sekali*
gus akan memperkaya objek wisata kota. perlu diketahui
bahwa sampai saat ini lingkungan dari kawasan teraral-r

lni masih tetap baik dan tetap dikagumi ol-eh orano-

Qr:,:q :s - ::: -:::.- :=:..1-_: --:::': "- 

= 
r-=: - --
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C. Jalan-jalan Utama (Ja1an Lingkar clan .ljtlt-in___Af!err-)

Pada jalan- jalan ini sekarang sudah bany,a)< bertam_
bah ruko ruko yang dianggap kurang menpunyai nilai_
nilai arsitektur dan bentuknya monoton.

wajah kota pada jalan-jalan utama ini harus dita-
ta, walaupun tidak harus berciri arsitektur klasik
tapi hendaknya tetap mempertahankan nilai-nilai este-
tika dan keindahan.

Untuk itu arahnya ialah :

Bangunan direncanakan

keindahan dan bervariasi

Perlu renovasi dari ruko

hi aspek keindahan.

dengapr tetap meninjau aspek

, jadi bukan ruko memanjang.

yang ada agar dapat memenu-

D. Pemukiman Kumuh

wajah kumuh dari kota perlu dikurangi, dengan cara
mengadakan peremajaan kota. Dalam menata peremjaan

kota ini yang umumnya dengan merabangun rumah susun.

Arsitektur bangunan harus tetap mencermj-nkan keindahan

walaupun menyangkut nasyarakat golongan bawah (contoh

yang baik adalah rumah susun Sombo, Surabaya).
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E. Kawasan Lainnya

Kawasan rainnya akan dibangun berdasarkan rencana
kota dengan tetap memperhatikan unsur keteraturan dan
keindahan.

4. Perkembangan Kota Medan

Medan yang dijadikan Kotamadya pacla tahun 1918,
saat itu berpenduduk 43.826 juta jiwa, dimana pacia

tahun rgBB dengran luas wilayah 26.51.ha jumrah pendu-
duknya berkembang menjadi- 1.8o7 .466 jiwa.

Kepadatan penduduk Kotamadya Medan rata-rata 6B

jiwa setiap ha, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan

Johor, Medan Deli, Medan Labuhan dan Berawan adarah
kecamatan-kecamatan yang kepaclatan penciuduknya kurang
dari kepadatan rata-rata kotamadya Uedan.

Kecamatan yang paling jarang pencludul(nya adalai-r
Medan Labuhan, rata rata 13 jiwa per ha, sedangkan
yang terpadat penduduknya adalah kecamatan Meclan Kota
rata-rata 265 jiwa setiap ha.

Laju pertumbuhan penduduk Kotamadya Medan terhi-
tung sejak 1983 adarah rata-rata 3,72 persen pertahun
dengan kecenderunqan semakin menurun, tahun rggT-1988
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pertumbuhannya hanya sekitar 3,33 persen saja. Disam--

ping keberhasilan Pemerintah didalam menggalakkan

Keluarga Berencana, banyak faktor yang clapat menekan

perpindahan penduduk antara lain akibat mulai merata-

nya pembangrunan yang berpengaruh terhadap perpindahan

penduduk dari desa ke kota

Bahwa pembangunan yang ada sekaranq ini masih

diprioritaskan dan baru menjpngkau pembangunan di
perkotaan, sehingga demikian kita yang pada mulanya

juga berasal dari desa, w&jib baqi kita untuk juga

memikirkan pembangunan di pedesaan, karena kalau ]<ita

lalai membangun di pedesaan, disamping perpinclahan

penduduk dari desa' ke kota maslh tetap akan berlang-
sung, jangan jangan desa kita nanti clibangun orang

lain

sebagai bukti nyata bahwa pemerintah telah mulai

mengadakan pembangunan di pedesaan, hal ini terlihat
adanya ABRI masuk desa, Menpora dengan Sarjana peng*

gerak Pembangunan pedesaan (Sp3), dan diharapkan juqla

para Konsurtan anggota rNKrNDo dan Arsitek anggota rAr

mempunyai program yang menjangkau pembangunan di
pedesaan.

Perkembangan kota yang pada zaman Belanda bermul_a
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sebagai kota perkebunan dan pusat kerajaan Melayu,

meninggalkan banyak bangunan tua yang perru dipertim-
bangkan didalam setiap perencanaan dan pembangunan

kota.

5. Proyelcsi Penduduk Kotamartya Meclan talU1f_2010

Kalau kita melihat bahwa penduduk Kotanadya Medan

yang terpadat adalah Medan Kota dan paling arang

adalah Medan Labuhan maka didalam kasus-kasus tersebut
saya mengamati adanya alternatif pertambahan penduduk

sebagai berikut :

a. Pertambahan penduduk akibat kelahirarr dan urbanisa-
si merata disetiap kecamatan sehingga pacla tahun

2O1O konsentrasi jumlah penduduk menjacii :

1. Sangat tinggi: - Medan Kota 565 jiwalha

(2.,13x)

41s jiwalha

( 2 ,13x)

359 jiv.,a/ha

(2,13x)

79 jiwa/ha

- Medan Timur

2. Sangat rendah: - Medan Johor

Medan Barat

Medan

Medan

tuntungan i 28 jiwalha

Labuhan : 27 liwalha

109

UNIVERSITAS MEDAN AREA



b' Pertumbuhan penduduk tertutup sesudah tahun 19g0
bagi urbanisasi untuk daerah Medan l(ota, l"Ieda,
ti-mrrr dan Medan Barat seiringga pacia tahun 2010
konsentrasj_ jumlah penduduk men jacli :

*. ,. Sangat tinggi : _ I,Iedan kota : 338 jiwalha

( I ,27x)
2. Sangat rendah : _ Medan tuntungan : 82 jiwalha

(6,30x)

Medan Labuhan z 27 jiwalha

(2,25x)
c' Pertambahan penducluk tertutup sesudah tahun 1995

bagi urbanisasi u'rtuk daerah Medan Kota, Meclan

timur dan Medan Barat selringga parla tahun 2 010

konsentrasi jumlah penduduk menjadi :

1. Sangat tinggi : _ Medan Kota : 382 jiwalha

(I,44x)

- Medan timur: 280 jiwa/ha

(1,44x)
2. Sangat rendah : Medan Tr.tntungan : 7\1iwa/ita

(5 ,46x)
- I'ledan Labuhan . 2-/ j iwalha

I a . E\. \
\ L , aJA )
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Kalau. jumlah penduduk Medan pada saat ini berkisar

1,9 juta jiwa dengan luas wilayalr 26.510 hE, kita

telah menghadapi banyak masalah seperti penyediaan

fasilibas pemukiman, kemacetan laIu lintas akibat

terl<onsentrasinya f asilitas umum di Pusat l(ota, maka

tampak sejak dini kita persiapkan segala sesuatunya,

bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada tahun

2010, junlah penduduk berkisar antara 3,5 3, B juta

jLwa, dengan kepadatan rata rata 145 jiwa/ha. Ini

berarti bahwa kepadatan penduduk naik 2 kali 1 ipat

clengan luas wilayah yang tetap.

Master plan l(ota Medan tahun 197 4 yang pada saat

ini sedang dalam pelaksanaan penyesuaiannya, yang

tentu akan disebar luaskan untuk diketahui masyarakat,

ncrupal<an pedoman yanq patut kita pegatng teguh agar

penyebar:an sub pusat kota ke daerah pinggir dapat

terlaksana, dengan maksud agar kendaraan yang tadinya

rnenuju ke pusat kota dapat diarahkan pergerakannya ]<e

pinggiran kota.

Pergerakan Ialu Iintas ke arah pusat kota, hal i-ni

disobabkan l<arena fasilitas-fasilitas yang diperlukan

of cl'i pendr-rcluk seperti bangunan penciidikan, saranil

kesehatan seperti rumah saikit, perkantoran , perclaga-

pc;an clan sebagainya terletak di tengah kota, se[ingcJa
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dengan denikian, bila fasilitas-fasilitas perkotaan

tersebut dlplndahkan ke daerah pinggiran kota ma]<a

penyebaran arah Ialu Iintas akan menuju kemana fasili-

tas pencluduk tersebut tersedia -

"" persiapan Medan untuk menjadi ]<ota l'letropolitan

dengan sebutan HEBIDANG (Medan, Binjai, Deli serdang)

selenis Jabotabek di Jakarta merupakan antisipasi

Pemerintah d.i,lalam menghaddpi la junya pembangunan.

Dengan demikian, mdmasyarakatkan informasi rencana

tersebut termasuk RUTRK dan RDTRK merupakan suatu

langkah yang perlu dilaksanakan agar sejak dini parq

petaku pembangunan akan sudah bisa mempersiapkan diri

atas rencana pengembangan tersebut.

Tentunya Pemerintah Daerah menghadapi banyak

masala'h di dalam merealisir pembangunan yang mel]gacu

kcpada rencana Induk Tata Ruang Kota, mengingat keter-

batasan anggaran dan para pelaku pembangunan seperti

investor masih menganggap bahwa membangun di pusat

kota lebih menguntungkan daripada membangun fasilitas

kota di daerah pinggiran, namun clemikian Pemerintah

telah mulai melaksanakan pembangunan fasilitas kota

dengan membangun rumah sakit umum, kantor Departemen

Perclagangan dan lain sebagainya di pinggir kota'

Pembangunan di pinggir ]<ota, dengan membentuk
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pemukiman-pemukiman baru oleh Developer pT. fRA WfDyA

U'AMA merupakan bukti partisipasi swasta dar-am pemban-
gunan kota.

* standard perencanaan kota termasuk fasilitas
pemukiman perlu dilaksanakan agar penduduk yang ting-
gar di pemukiman tersebut tidak perru jauh-jauh untuk
mencapai fasi litas yang diperlukan seperti kantor,
kesehatan, sekolah, tempat ibadah, clan sebagainya yanq
kesemuanya itu akan mengurangi kepadatan 1a1u r-intas
di daram kota dan tidak menimbulkan masalah-masarar-r
baru dilingkungannya.

l'lengapa manusi-a bergerak ciari suatu tempat ke
tempat laln, seperti bergeraknya manusia dengan ken-
daraanya ke pusat kota?

Tentunya kita sama makrumi bahwa mereka memerluJ<an

sesuatu yang merupakan kebutuhan hidupnya, seperti
kantor / tempat kerja, rumah sakit, sekolah cian seba_
gainya dan bila fasilitas-fasilitas yang dibutuhr<an
telah tersedia dan tempatnya berclekatan clengan climana
pemukiman itu berada, maka pergerakan manlrsia ke pusat
l<ota akan bisa berkurang.

Bahwa pembangun kota bukEn t_ugas cian tanggunq
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iawab Pomerlntah Daerah saJa, lcita semua yang hadir di
sini, seperti konsultan, para, perencana kota dan

arsitek, dokter, dosen/guru dan sebagainya mempunyai

tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan }<ota.

." I(eberhasilan pembangunan kota bukan diukur dengan

dibangunnya gedung gedung mewah dan rumah mewah

tetapi semua aspek yang ada di dalam kota seperti Lalu

lintas, sampah, banjir ,pemukiman kumuh dapat disele-

saikan dengan baik

Pembangunan Dan Pelesterrian Bangunan di Medan

Seperti kita maklumi bersama bahwa di kota Medan

banyak ditemui bangunan-bangunan tua yang mempunyai

nilai arsitektur fitempo dulu,t (arsitektur kolonial) di

samping bangunan yang mempunyai nilai historis dan

perjuangan bangsa. Peninggalan tersebut benar-benar:

mempunyai arti yang mendalam bagi kita semua, apakalr

bangunan tersebut dipertahankan dan dilestarikan

sehingga merupakan bagian yang membentuk ciri dan

wajalr kotamadya Medan atau terpaksa dimusnahkan keber-

adaannya karena adanya pembangunan, terlebih lagi

keberadaannya dapat menimbulkan masalah yang bisa

menghambat pembangunan kota.

114

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Sepertl contoh, bangunan tua bekas kantor Bupati

DeIi Serdang yang terletak di depan istana Maimoon

adalah bangunan yang mempunyai nilai-nilai arsitektur

tinggi itu dengan mudahnya dihancurkan.

Berkat ketanggapan Bapak Bachtiar Djafar selaku

walikotamadya Medan, pemerkosaan dan penghancuran

bangunan yang mempunyai nilai arsitektur ti.nggi tidak

diperkenankan untuk dilanjutkan, walaupun saat ini

tingat pilar-pi1ar yang masilr beLum terbongkar itu

menandakan bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya agar

pembanqunan kota tidak dilaksanakan secara membabibu-

ta, untuk itu kita semua patut mengucapkan terima

kasih kepada walikotamadya Medan.

Sekarang tinggal bagaimana sikap kita ? Alangkah

malunya kita semua kalau tidak ikut berpartisipasi

dalam pembangunan kota dan pelestarian bangunan-

bangunan bersejarah tersebut.

Apakah pepatah rrBagai makan buah simalakamarr juga

berlaku atas bangunan-bangunan tua tersebut, sehingga

pembangunan kita akan terganggu oleh keberadaannya ?

Tentu saja kita semua sepakat, bahwa pembangunan kota

harus berjalan terus dengan tetap mempertahankan

bangunan -bangunan tua yang perlu dipertahanltan dengan

memperhatikan ketentuan dan skala prioritas '
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sebagal-mana yang kita ketahui, terutama di daerah
Kesawan banyak ditemui bangunan bangunan tua yang
mempunyai nilai arsitektur tersendiri, sehingga dengan
demikian keberadaannya pertu dipertimbang)<an dengan
mencari- alternatif pemecahan perencanaan lingkungan
yang bisa menambah perbendaharaan arsitektur kota.

Pasar baru dan terminar blok r.I di Jakarta sebagai
contoh dan merupakan jawaban terhadap tantangan-
tantangan pembangunan kota, yang perlu dipikirkan
adalah bagaimana arus manusia pejalan kaki, arus
kendaraqn dan parkirnya harus disel-esaikan.

Sumatera Utara yang mempunyai banyak bentuk bangu_
nan tradisionil seperti banunan Melayu, Tapanuli, Nias
dan sebagainya dapat memperkaya khasanah arsitektur
tradisional tersebut, namun demikian, pemaksaan bentuk
;rt;rs; ses,atu bangunan akan men jadi bahan diskusi yanq

mcnarik.

Alangkah malunya kita, bila sampai ada

memperhatikan kekayaan arsitektur daeralr

Utara, sedangkan kita sendiri tidak mau

terhadap apa yang ada disekeliling kita.
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Ini merupakan tugas klta bersama untuk mengc-1a1i

potensi arsitektur yang ada di daerah.

Kami yakin dan percaya, bahwa Pemerintah Daerah

dengan rrDinas Tata Kotatt nya telah berupaya memecahkan

mas;alah - masalah yang timbul, misalnya dengan diba-

ngunnya gedung parkir di Perisai Plaza, namun demikj an

perlu pemikiran bersama bagaimana kita sel:agai konsul-

tan (para perencana kota dan arsitek) Dosen Pergttruan

Tinggi dah mahasiswanya, membantu Pemerintah Daerair

didalam memecahkan masalah masalah tersebut dengan

cara memberikan alternatif pemecahan terhadap hal.

tersebut, berupa sayembara atau studi yang bermaksud

untuk mencari alternatif .

7 . B-eberapa Kendala I'tewujudlsan-Rencana l4ajatr-Xala

Pc-ni- ah l(ota

Reberapa kelompok pengusaha menganggap memperta*

hankan bangunan bersejarah di pusat kota tidak ekono-

mis, karena.nilai tanah makln meningkat. Pada masa ini

harga tanah dipusat kota bisa' mencapai Rp 500.000, -

sampai Rp 1.000.000 t- untuk tanah seluas 2.o00 m2,

tentu ada investasi tidak produktif akan Rp. 2 mil-

yard. Berdasarkan pertimbangan ini mereka akan berusa-
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ha sekuat-kuatnya
jarah itu dengan

keuntungan.

untuk menggantikan bangunan berse_
bangunan 1ain yang dapat memberikan

Dalam perihal saksi yang dapat diatur dalam pera-
turan Daerah untuk rnelanggar peraturan daerah tidak
eukup menakutkan, karena hanya berupa rlenda
)<p ,() -()()(),- atau kurungirn 6r buIan. yang ciitak,ti ol.eh
kel0mpok pengusaha iarah reaksi masyarakat, bukan
sanksi peraturan daerah.

Sebagai contoh adalah
Serdang yang terletak di )

kasus Kantor Bupati Deli
1. Bridjend Katamso Medan.
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ha sekuat-kuatnya untuk menggrantikan bangunan berse-
jarah itu dengan bangunan rain yang dapat memberikan
keuntungan.

Dalam perihal saksi yang dapat diatur dalam
turan Daerah untuk rnelanggar peraturan daerah
cukup menakutkan, karena hanya berupa rlenda
I<1, '.,() . ()()() , - atau kurungzrn 6; l_ru Ian. yang rl i takuti ol eh
kelompok pengusaha ialah reaksi masyarakat, bukan
sanksi peraturan daerah.

sebaqai contoh adalah kasus Kantor Bupati Deli
serdang yang terretak di jr. Bridjend Katamso l,{edan.

1-l-B
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BAB V.

KtrSII{PULAN DAN SARAI.I

sebenarnya di dalam perjalanan laporan penelitiern
ini telah termuat dan terurai adanya kesimpuran-
liesimpulan, yang terpateri dalam setiap Bab laporan.

Namun secara lebih sing)<at mal<a kesimpulan_
kesinpulan penelitian dapatlarr diulangi sebagai beri-
kut :

A.

Pembuatan dan perencanaan Master pran yang dikenar-
dengan istilah RUTRI( (Rencana umum Tata Ruang I(ota)
yang baru diharapkan seresai pacla tahun rgg4 i.i.
memang telah dirasalcan pentingnya, untul< pengganti
Master plan yang larna (te1ah berusia 20 talrun). I{anya
saja yang paling penting adalah orang_orang yang

nantinya akan berada di bela)<ang dan aJcan meraksana]<an

I'laster plan tersebut.

BUJ<an rahasia 1agi, bagaimana hasil MUDP cran r.IUTp yang
sebenarnya tidak berhasir secara mulus, sedangl<an

biaya serta dana yang tersedjar begitu besar.
Jadi, diharapkan bahwa RUTRK yangi aJcan datang l-:.arusrah
Iebih baik dan lebih mampu mengiranta:: I,{edan guna
menu ju I{ota Raya, namun yang rebih penting lagi acrala}r

200

'I

UNIVERSITAS MEDAN AREA



: pelaksanaannya

1alu, dan ini

hendaklalr'Iebih tnulus ketimbang yang

menuntut cledil<asj- serta kejujuran yang

tinggi
Arsitektur yang menghiarsi wa jah )<ota, Yang memil i-

ki langgam yang khas, Yang diangka't dari pola-pola

etnis daerah yang diramu secara serasi dan estetis,

pemugaran dan pelestarian bangunan-bangunan lama yang

bernilai sejarah, transportasi kota yang aman dan

nyaman, perbaikan )tampung yang mencahup berbagai

fasilitas, sehingga tidak terjadi seperti apa yang

disinyalir sebagai " Dualisme l<ota-kota masa )<ini",

seperti yang melanda Jakarta kini '

(i-ihat gambar pada halaman beri-l<ut' )

pengembangan prasarana, sarana serta fasj.litas

lcota yang merata, sehingga ticlak ditemul<an lagi adanya

warga kota yang mengejar fasj-l'itas kota yang jauh dari

tempat tinggalnya, yang juga berarti terhindar lcota

dari kemacetan lalu lintas darn tidal< membluda)<nya

penllmpang di dalam bus-bus umum transportasi l<ota

( atau clengan istilah Medannya : armada )<uning atau

sudaco).

Usaha-usaha pengembangan kota Medan, clengan j stj _

lair MEBIDANG (Medan, Binjai, Deli serdang), diharaphan

akan menjurus ke arah pemerataan fasilitas l<ota ini '
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semoga MEBTDANG ini jauh lebih bail< atau seticla)<nya

sama dengan pengembangan kota Jakarta, yang drker-ral

dengan JABOTABBK (Jakarta, Bogor, Tangerang, I3ekasi).
(Lii'rat halaman berikutnya. )

'' Pengembangan kota dengan inembanqun l<ota-kota baru,

nampaknya jauh dari mungkin, mengingat sudah sangat

terbatasnya lairan.

Dan disinilah terasanya kekurangan Medan, yang terpal.l-

sa harus memperbaiki dan merenovasi daerah perkotaan,

sedangkan ha1 ini jauh lebih sul<ar l<etimbang membangun

kota baru.
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Dualisme Kota-kota Masa Kini.
. Pembangunan sisi depan di sepaniang Jl. Sudirman Jakarta
lvl;nVamarkan Perkembangan Kanpung padat di Betakangnya

4llJ7l:'-Ll:-c
-J1fai*,ir1:

Gambar : Dualisme Kota-I(ota Masa Kini

2-;-r)

L':::
i,'ie

itu

. t.t ::-?: t;lYar
.'il J'1--<-..
:::,'-t=-4-ffi,

\l
.:r i

\-=.-;4.]
:=,tSSi

ffi
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Gambar : Proyek Pengembangan I{ota di DKI Jaicarta yaitu

Jabotabek

Cibinong di Vlilayah Ja(karia) tso(gor) Ta(ngerang) 8ek(asr)

\-__-----l

C I T EUREUP
,-<- \\I \r,l

I

,l
)
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Gambar : Kota Baru Mandlri rndonesia : parangkaraya

Appendik.s 1

Kota Baru Mandiri, lndonesia
Palangkaraya

A..:)
^u/a:="

-,
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Gambar : Kota Baru perusahaan : Bontang di l(artim

AB)aNJiks 2

Kola 9rN Petr-1nau, B@tjng
l<afiin, 1ftl@os;a
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Gambar : I(ota Baru satelit : Banjarbaru di Kalser-

Acpendiks 3

Kota tsaru Sareiir, tsaniarberu
Kalsel, lndonesia

'I'
I't.-
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B.

Luas lahan yang diperuntul<kan bagi .taman kota yang
ada se jaJ< 1986 ternyata semakin menurun, disampinrJ
pendistribusiannya ticrak merata rie vrirayah kecamatan

fu.,g ada. Untuk ini c1_iperlr_rkan adanl,a perencanaan
serta program yang baik dan terpa<lu, clemi tercapainya
kota I,Iedan bestari.

Penghi jauan l<ota, dengan

duh rlutlak harus clisegeralian

irutan-hutan kota, open space

kap la.innya.

adernya pohon-pohon pene.-

dan cliir:inqi oleh adanya

l<ota darn f asil i-tas lanse_

Perabotan jalan ( street's furniture) berupa rambu-
rambu 1alu lintas, lam;:u jalan, telefon umum, bis_bis
surat, tempat perhentian bus liota, t::otoi-r, !,r'c u*un1

hendaklah termasur< ke dalam perencanaan clan progranr

in.i.

Dalam penetapan pengrgunaan 'tanah cian ralran per)ro-
taan, tidak dicantumkan kelornpo),r l<husus ruang terbul<a

kota, sr:dang)<an ruang terbul<a i-ni, terrnasul< taman-

taman kota, tempat rekreas.i dan I ainnya, merupaka,

daerah yang penting dalam suatu l<ota, lebih-lebih J<ota

yang sedang menuju )<e perkembangan kota raya (metro-
polian).

Guna mewujudkan suatu kota masa clepan dalam pem-
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1

banqunotr borkoLanJutan lchuousnya yang berkaitan dengan

ruang terbuka kota, diperlukan suatu perencanaan tata

hijau ruang terbuka kota gllna memenui-Li funsgi dan

peranannya.

'" Bidang lansekap dan taman l<ota, al{an sangat mendu-

kunq terwujudnya l,Iedan menjadi ]rota bestari (kota yang

bersih, sejuk, tertib, aman, rapi cian indah).
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c. Mzu;aLalr LingkungAn I.Iictrtp

Masalah Iingkungan hi<lup

warga kota.
berl<aitan erat dengan

Pengembanqan r<ota hendakr-ah diiringi clengan pe-

""nyenpurnaan prasarana dan fasiritas kota, yang berr<ai-
tan dengan lingkungan hidup parra warga l<ota.

Adanya perpindahan penduduk da::i desa ke l<ota (urbani*
sasi- ) umumnya menyangkut v;ar:qa lielas bi-rvrah, sehingga
ketika mereka tinggar cri kota. te::pa)<sa lrarus tinggal
di l<awasan yanq reratif J<umuh, <lengan berbagai perm._i-

salahannya.

Pe-rbqika]1---kamp-unq, hcr-rclakrah ciilaksarnakein secal:ar

menyeruruh dan merata, clan berlieran jutan. I?r:ogreim

perbaikan kampunEr yang ncrupakan strategi nasional
penbang'unan kota, hendakJ-ah rlicir-rkung olclr sgnlLlit iri lrrrk

dan bukan hanya pemerintah Daerah saja.

sccara bertahap kampung alian menjadi baqian integral
dari lco';a, sehingga juga menilil(i peranan penting clemi

terwujudnya pembangunan kota raya

Program perumaha.n murah, untuk menc;ang)<at taraf
hidup wargia kota yang berpenghasilan rendah, henda)<Ialr

harus cligralakkan.

Peraturan Pemerintah cq. Departemen perumahan Ra)<yat

yang mengeruarkan peraturan bagi seluruh penanam moclar
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Roal Es'bate untuk membangun rumah-rumerh clengan perban_
dingan 1 - 3 _ 6 sangatlah tepat dan perlu diclukung. (satu tiga enamr fang berarti membangun setiap satuunit rumah mewah,henda)<lah diiring' clenqan pembangunan

'-3 unit lruma. 
sedang/menengah clan 6 unit rumah murah

atau rumah sederhana).

Ilenl:a:l

pembangunan l<ota baru kel
dilakukan di l(otamadya Medan
terbatasnya lahan per)<otaan.

ihatannya tidak

, mengri-ngrat sudah

mungicin

sangat

pembangunan lcota satelit Lelah dilarkul<an crimulai
dengan MEBIDANG (t,tedan, Binjai dan Deli Serdang), yang
diharapl<an juga akan terus berran_iut de.qan r<ota_hota
kecit lainnya.

Tentu akan tiba saatnya dimana l<ita tidal< J.agi
nelihat analc-anar< sekolah berciempetan di oplet atau
bergelantungan di bus kota, hanya l.larena ingi, berse-
kolah cii daerah lain clari r<o*-a, ),rarcra r-ranya clisitu
terdapat sel<oIah yang ba j.l<.

Tentu pemerintah akan rlampu menyelenc,garakan pendid'-
kan yang prasarana serta fasilitasnya, termasul< mutu
pendidikannya yang sama, (misalnya SMA negeri yar_rg c1i
I(ampung I(eling sama mutu dan fasj-litasnya clengan St.iA
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negeri cli Bandar
perlu menyeberangi

favorit.

Selamat), sehingga

daerah l<ota guna

anak-anak tidalr
menge jar sel<ol.al.r
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