
PENGGUNAAN LAHAN PERKOTAAN

PERSPEKTIF LAHAN



Perspektif lahan

•Ruang fungsional utk beragam
kegunaan

•Sistem aktivitas

•Sebagai komoditas

•Sumberdaya estetika

karakteristik fungsional ruang.pptx
aktivitas.pptx
komoditas.pptx
estetika.pptx


Persil

Lingkungan

Struktur

Pemanfaatan ruang

persil.pptx
lingkungan.pptx
struktur.pptx
penggunaan ruang.pptx


Lokasi

Kepemilikan

Luas

Nilai lahan









Slope

Land cover

Floodplain

Jenis tanah

Lahan basah

Bahaya (hazards)  resiko bencana

floodplain.pptx






Jenis bangunan

Luas lahan

Jumlah lantai

Nilai lahan setelah terbangun

Luas lantai

Tinggi bangunan

Kondisi bangunan



Penggunaan eksisting

Jumlah unit

Jumlah pekerja

Intensitas

Jumlah penghuni

Penggunaan mendatang yang direncanakan



AKTIVITAS MANUSIA

Berkaitan dengan guna lahan perkotaan, 3 
kategori aktivitas manusia yaitu:

• Pemukiman (aktivitas untuk tinggal)

• Employment/ Pekerjaan (aktivitas  untuk 
bekerja)

• Lainnya (aktivitas bukan tinggal dan bekerja)





Kegiatan
terpola

• Rumah
tangga

• Perusahaan

• lembaga

kegiatan
sehari hari

Dalam
areal kota

atau
wilayah



Aktivitas

Dinamis

Interaksi
ruang kota

dan pengguna

Pergerakan ke
tempat kerja

Land use

Statis

Pola
bangunan



Developability (kemampuan berkembang) lahan

• Kapasitas menjadi lahan perkotaan

Lahan yang dapat dikembangkan

• Lahan kosong

• Lahan tidak dimanfaatkan

• Tanpa kendala fisik

• Direncanakan (zona) untuk penggunaan lebih intensif

• Mempunyai akses ke pelayanan kota

• Secara ekonomis fisibel



Lahan kosong dan belum diolah

Lahan zona untuk pemukiman

Lahan dengan pelayanan perkotaan

Lahan tanpa kendala fisik

Lahan tersedia untuk
dibeli atau dikembangkan

Lahan yang secara
ekonomis fisibel
untuk dikembangkan
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Luas lahan
tersedia

Makin 
besar

Makin 
kecil

Tingkat kemampuan untuk dikembangkan



Badan perencanaan
sistem informasi

pertanahan

Fokus pada
karakter fisik
dan peraturan

No 1 - 4

Pengembang
(realtor)

Karakter
pasar

No 5 -6



Perspektif pasar komoditas, nilai beragam
tergantung

• Lokasi

• Intensitas

• Kelangkaan relatif

Perspektif home buyers:

• Tempat tinggal

• Investasi

• Keuntungan



Paradoks guna lahan perkotaan

• Kelompok pemilik rumah berusaha agar 
lahannya tetap jadi kawasan pemukiman
segera menjual lahan bila harga lahan naik
(menjadi kawasan komersial)

• Perencana kota (guna lahan) yg tdk
mempertimbangkan pasar dalam program 
manajemen pertumbuhan tidak
menetapkan peraturan yang mengantisipasi
land speculation



Imageability dari bentang alam
perkotaan

• Kemampuan untuk menyediakan sistem
yang dapat dilihat untuk orientasi, daya
tarik estetika dan simbol sosial

Ciri tertentu dari guna lahan
perkotaan

• Orang menginterpretasikan dan menilai
lingkungan sosial membantu menetapkan
tingkat sosial




