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ABSTRACT The city development that tends to invade urban fringe area 
constitutes a phenomenon which is difficult to be avoided. It is not regardless of 
the global massive industrialization influences that be able to insist the city in 
making spatial expansion of its area. Such kind of city development planning 
actually does not create  a good impact mainly when the city planning put both 
the citizen and village surrounding aside. This study is focusing in much on city 
development concept which is  directed to discuss the transformation of ‘desa’ to 
be  ‘desa-kota’ (new town). The descriptive method with field observation 
approach and literature survey is used to obtain the data. The result of the study 
pointed that the city development should consider the concern of ‘desa’ since not 
all of ‘ desa’ have a great capacity for developing as a new town. Spatial 
selection in developing a new town has to be based on the prospective of ‘desa’ 
which should correspond to the new town demands. 
 

A. PENDAHULUAN 

Kota sering dihadapkan pada berbagai pilihan yang sulit dalam usaha 
pengembangannya. Salah satu ganjalannya adalah keterbatasan 
kemampuan kota, khususnya terkait dengan aspek keruangan. Kondisi ini 
menyebabkan para perencana dan penentu kebijakan kota yang konsisten 
terhadap konsep dan teorisasi kota ideal yang terfokus pada tercapainya 
tujuan pembangunan kota yaitu mewujudkan kota yang terbuka dan dinamis 
dalam perubahannya sesuai dengan taraf dinamika masyarakat  menemui 
berbagai kendala. 

Perubahan sebenarnya merupakan  istilah yang dikenal secara inheren 
dalam terminologi dinamika yang harus dipahami dalam arti perkembangan. 
Dalam konteks pengembangan suatu kota, sebagai suatu proses, perubahan 
harus dipahami sebagai  bagian dari dinamika masyarakatnya yang 
heterogen baik secara sosial, ekonomi maupun budaya yang berjalan dari 
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waktu ke waktu. Masyarakat sebagai subyek kota menempati posisi utama 
dalam menentukan arah dan perkembangan kota. Sebagai penentu, 
masyarakat kota dengan segala atributnya akan berlaku sebagai pilar 
penyangga pembentukan karakter inti kota yang pada akhirnya akan 
membentuk identitas/ jati diri kota. 

 
Pada era AFTA yang dimulai 2003, perkembangan kota-kota besar di 
Indonesia tidak akan lepas dari perkembangan kota-kota di kawasan Asia 
lainnya. Salah satu dampak penting adalah tuntutan kebutuhan ruang yang 
diajukan oleh para pelaku pembangunan khususnya di sektor industri. 
Umumnya sektor industri inilah  yang sering merepotkan para penentu 
kebijakan kota ketika tuntutan  pembukaan baru lahan-lahan pertanian guna 
mengembangkan usaha produksinya merupakan prioritas utama untuk 
pembangunan kawasan industri.  Seperti diketahui kegiatan industri yang 
bersifat global,  untuk mengefisienkan produksi kegiatan industrinya  tidak 
lagi terpolarisasi di dalam batas teritorial suatu negara. Industri yang memiliki 
orientasi pengembangan produk global akan memanfaatkan peluang 
investasi di negara-negara yang mampu mendukung efisiensi dari 
investasinya. Akibatnya kota-kota yang diminati oleh investor dan tertarik 
memanfaatkan tawaran pengembangan industri di wilayahnya tidak dapat 
dipertahankan pada bentuknya yang statis secara keruangan. Kota menjadi 
berkembang secara keruangan, meskipun harus menginvasi desa-desa di 
wilayah sekitar kota.  

 
Fenomena ini menarik untuk dicermati mengingat invasi keruangan oleh 
kota-kota di mana kegiatan industrinya dikembangkan akan menghadapi 
persoalan dilematis antara kepentingan untuk membangun (development) 
ekonomi di satu sisi dan kepentingan untuk melestarikan (conservation) 
lingkungan dan budaya di sisi yang lain. Persoalan dilematis inilah yang 
akan menjadi fokus dan pembahasan tulisan ini. 

 

B. KONSEP PROBABILITAS DALAM PERENCANAAN  

Semangat pembangunan yang seharusnya tetap menjadi spirit masyarakat 
dan pemerintah kota merupakan modal penting untuk membawa kota pada 
‘kepastian’ masa depannya. Artinya program-program perencanaan kota 
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harus diarahkan pada penciptaan peluang yang memberikan pilihan pada 
masyarakatnya. Sejalan dengan perlu adanya usaha untuk mengembalikan 
hak-hak masyarakat kota untuk berperan serta dalam memikirkan masa 
depan kota agar kewajiban masyarakat dalam mengambil peran dapat 
berjalan  dengan baik, perlu kiranya  merubah konsep dan pandangannya 
tentang perencanaan kota. Stigma yang menjadi label kegiatan perencanaan 
selama ini disadari ataupun tidak  cenderung menggunakan logika berpikir 
positif-deterministik. Akibat dari pemikiran kuantitatif ini maka kota 
direncanakan sebagai produk sekali jadi (static-end state). Cara pandang  ini 
tidak saja telah memisahkan antara perencanaan fisik dengan perencanaan 
non-fisik namun juga mengarah pada kurang diberikan ruang untuk berperan 
kepada masyarakat penghuninya dalam ikut bertanggung jawab terhadap 
masa depan kota. 

 
Koreksi terhadap produk sekali jadi dalam membangun kota saat ini telah 
dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh  pergeseran logika berpikir positif-
deterministik menjadi logika berpikir fenomenal yang berbasis pada 
pemahaman empiris. Paham fenomenologis ini paling tidak akan 
mengurangi justifikasi subjektif dan mengedepankan konsep-konsep empiris 
yang dikembangkan di lapangan. karena pada kenyataannya perencanaan 
tidak mampu berpacu dengan kecepatan perubahan yang terjadi di 
lapangan. Rapoport (1977)  mencermati kegagalan logika berpikir positif-
deterministik tersebut disebabkan oleh adanya postulasi bahwa kegiatan 
perencanaan selama ini menggunakan basis konsep determinsm dan atau 
possibilsm. Pemahamaan tersebut di atas secara konsepsual berorientasi 
pada paham positifisme yang cenderung deterministik dan sering tidak 
sesuai dengan kondisi nyata yang terus berkembang. Untuk itu Rapoport 
mengusulkan konsep probabilsm yang lebih berorientasi pada pemberian 
kesempatan atau peluang bagi kota untuk terus berkembang. Sejalan 
dengan pemikiran tersebut,  dalam konteks yang sama Ittelson (1973) 
menjelaskan konsep aliran probabilsm dengan menggunakan  terminologi 
dynamic interchange yang lebih mengafirmasi pemahaman bahwa kota yang 
hidup pada hakekatnya akan terus berubah secara dinamis baik secara fisik, 
sosial, ekonomi dan budaya. Dinamika masyarakat kota dalam pandangan  
Ittelson (1973) merupakan subyek yang harus diposisikan sebagai fokus 
pengembangan dan pembangunan kota. 
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C. PUSAT PERTUMBUHAN BARU    

Konsentrasi pembangunan yang diarahkan pada pusat-pusat kota (down 
town) pada hakekatnya justru akan membawa kota pada pemusatan 
kegiatan yang secara sosiometris akan memunculkan stereotip masalah kota 
seperti kepadatan penduduk, daerah kumuh, kriminalitas, kemacetan jalan, 
dan stres sosial yang akan memakan biaya sosial (social-cost)  tinggi. Di 
pihak lain desa sebagai mitra kota juga akan semakin tertinggal 
perkembangannya. Saat ini pertumbuhan pusat-pusat baru di wilayah sekitar 
kota besar telah mulai merebak baik berupa pembangunan  industri 
manufaktur maupun perumahan. Perkembangan ini tentu merupakan hal 
yang positif terutama jika dilihat dari  adanya perubahan struktur 
perekonomian dan adanya perkembangan pekerjaan non pertanian di desa-
desa sekitar kota,  ditambah lagi adanya perubahan pola kerja maupun 
hidup masyarakatnya. Namun yang lebih penting dari itu adalah  bahwa hal 
ini akan berpengaruh pada  keseimbangan pembangunan antara desa dan 
kota. Perubahan itu akan mempercepat proses pemerataan distribusi 
pembangunan, terutama apabila terdapat titik temu antara perencanaan kota 
di sisi yang satu dengan arah perubahan desa menjadi desa-kota di sisi 
yang lain. 

 
Perubahan desa menjadi kota dapat dipandang sebagai hal yang positif jika 
dilihat bahwa perubahan itu terencana. Desa-kota harus diposisikan sebagai 
pusat pertumbuhan baru yang secara ekonomi tidak tergantung terhadap 
kota induknya.  Desa-desa di pinggiran kota adalah area yang secara 
geografis memiliki potensi besar untuk berubah menjadi desa-kota. 
Persoalannya adalah bagaimana mengarahkan agar perubahan 
keruangannya dapat terkendali. Ada dua penyebab terjadinya pembentukan 
desa-kota ini, pertama adalah perluasan kota. Pada kasus perluasan kota, 
desa ‘dipaksa’ untuk berubah menjadi kota. Ketimpangan pertumbuhan 
ekonomi yang terjadi antara desa dan kota, pertumbuhan demografis kota 
serta pemusatan kekuatan ekonomi di kota telah mengakibatkan desa-desa 
di pinggiran kota tertelan oleh arus pembangunan kota tanpa persiapan yang 
matang. Penyebab kedua adalah kejenuhan desa. Dalam kondisinya yang 
cenderung statis, wajar bila desa ingin segera mengubah pola kehidupannya 
ke arah yang lebih baik. Lepas dari dampak negatif yang mungkin timbul, 
perubahan desa menjadi desa kota layak untuk disambut baik. Hal ini karena 
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penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam bentuk desa-kota akan 
memperkuat struktur ruang kota yang kian berkembang yang dibentuk 
melalui jaringan polisentris di mana desa-kota menjadi inti baru dari sistem  
ruang kota dan desa-kota. Hal ini untuk mengarahkan agar perkembangan 
kota tidak terjebak pada ketunggal-pusatan (monosentris) struktur kota yang 
pada akhirnya akan menciptakan kejenuhan atau bahkan kesemrawutan 
kota.  

 

D. KONSEP KOTA BARU    

Konsep Kota Baru yang pada awalnya  dikembangkan dari konsep garden 
city yang dipopulerkan pertama kali oleh Howard (1902) sebenarnya memiliki 
keterpautan dengan perkembangan desa-kota yang diarahkan sebagai 
sebuah kota baru. Kota baru dalam pandangan Gollany (1976) bukan 
merupakan kota yang dibangun dari reruntuhan kota lama. Ada konsep 
penting yang mendasari pembentukan kota baru. Pertama adalah 
kemandirian kota dalam mencukupi kebutuhan penduduknya terutama 
kebutuhan sosial-ekonomi. Hal ini mengarahkan pada pemahaman bahwa 
sebuah kota baru harus mampu mengeliminasi kegiatan pergerakan 
penduduk ke luar kota baru sehingga sebuah kota baru hendaknya memiliki 
kemampuan mandiri ( self-containment). Kemampuan tersebut adalah 
kemampuan dalam melayani fungsi kegiatan bermukim, bekerja dan 
rekreasi. Kedua , kota baru dikembangkan dengan pola tata ruang plural 
(plural space arrangement). Suatu kelemahan yang dimiliki daerah sub-
urban (pinggiran kota) menurut Southworth (1969) adalah pada 
kecenderungan pola ruang yang dikembangkan. Pola yang cenderung 
diterapkan adalah pola penggunaan lahan secara tunggal (single use 
zoning) seperti guna lahan untuk satu fungsi industri. Kelemahan pola tata 
ruang seperti single use zoning ini adalah selain akan mengarahkan pada 
pembentukan polarisasi penghuni juga akan semakin menipiskan kepedulian 
zonasi tersebut terhadap daya dukung ruang. 

 
Kota baru pada prinsipnya sesuai untuk diterapkan di sekitar kota-kota yang 
sudah pusing memikirkan lahan untuk pengembangan kota. Pemilihan lokasi 
kota baru tidak semata-mata hanya didasarkan pada minat masyarakat 
terhadap suatu lokasi, namun lebih didasarkan pada upaya perencanaan 
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kota untuk menumbuhkan minat masyarakat pada daerah yang sebelumnya, 
karena kondisi lokasinya yang terisolasi dan kurang diminati. Hal ini 
ditujukan untuk menghindari terjadinya kantung-kantung permukiman 
(housing enclaves) yang mengarah pada pola pembangunan meloncat (leap-
frogging development). 

 

E. KESIMPULAN      

Semangat dalam mengkaji perkembangan kota dan dampaknya perlu 
diorientasikan pada penciptaan kehidupan manusia yang layak dan didasari 
oleh pola pendistribusian fungsi keruangan kota yang proporsional. Kota yang 
berkembang secara spasial harus mempertimbangkan kepentingan desa-
desa di sekitarnya mengingat tidak semua desa memiliki potensi untuk  
menjadi desa-kota (kota baru) atau bahkan tidak sebaiknya untuk menjadi 
desa-kota. Seleksi keruangan dalam pembentukan kota baru harus didasari 
oleh potensi dan kesiapan desa yang benar-benar sesuai dengan tuntutan 
sebuah  kota baru. Seleksi keruangan ini ditujukan juga agar  dikotomi desa 
dan kota dapat  dipertahankan karena pertama keduanya merupakan 
wilayah yang terkait langsung dengan kegiatan dan kebutuhan pokok hidup 
manusia yaitu sebagai tempat bekerja dan bermukim (working and living). 
Kedua, 2 kawasan tersebut sebenarnya merupakan kawasan yang saling 
membutuhkan terkait dengan sifat ketergantungan antara kedua kawasan 
tersebut baik secara demografis, fungsional, maupun fisis geografis. 
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