
 
 
 
Nama Departemen   Perencanaan Wilayah dan Kota 
Nama MK             Analisis Lokasi dan Keruangan 
Kode MK      DK184404 
Semester                               IV 
SKS 3 
Nama Dosen Pengampu    
  

Bahan Kajian                           

Teori & konsep ruang 
Pendekatan keruangan 
Teknik Analisis keruangan 
Model optimasi keruangan 
Proses pengambilan keputusan 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

Pengetahuan 

Menguasai konsep teoritis perencanaan wilayah dan kota dalam aspek aspek urban studies, regional studies, 
spatial science, data science & computer application, sosial-politik, environmental management, perancangan 
lingkungan binaan, sistem infrastruktur dan transportasi, coastal studies, management, economics.   
Menguasai teknik-teknik dan proses-proses perencanaan wilayah dan kota secara kualitatif, kuantitatif, 
pemodelan spasial (sistem informasi geografis) dan teknik presentasi.  
Menguasai metode-metode perencanaan spasial/aspasial dalam pengambilan keputusan. 

Keterampilan khusus 

Mampu  menyusun konsep perencanaan dan arahan rencana melalui kajian masalah strategis dalam konteks 
kota, wilayah, pesisir dengan pemahaman masalah perencanaan melalui pengamatan dan pemanfaatan data 
fisik/spasial, social, ekonomi dan lingkungan.   
Mampu memanfaatkan TIK dalam pengelolaan data untuk menghasilkan informasi yang mudah difahami oleh 
publik dan para pengambil keputusan.  
Mampu mendeskripsikan karakteristik keruangan (spatial) kota, wilayah, pesisir melalui analisis keterkaitan 
aspek-aspek aspasial dan spasial sehingga tersedia informasi sebagai dasar untuk menyusun model 
perencanaan. 
Mampu menyusun alternatif model keruangan/spasial melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam 
bentuk skenario pengaturan pola ruang dan struktur kota, wilayah, pesisir serta mengusulkan solusi sesuai 



 
 

konteks.  

Keterampilan umum  

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan  atau  
implementasi  ilmu  pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai  dengan bidang keahliannya 
2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam   konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
Pengetahuan Mampu menjelaskan prinsip dan konsep dasar aspek keruangan dalam penentuan aktivitas 

Keterampilan khusus 
Mampu menjelaskan pengertian teori lokasi dan kedudukannya dalam perencanaan wilayah dan kota 
Mampu menganalisis lokasi beberapa komponen kegiatan kota dan wilayah seperti perumahan, pemerintahan, 
industri, komersial, fasilitas sosial dan ekonomi  

Keterampilan umum  

Mampu menganalisis interaksi keruangan, tarikan antar lokasi kegiatan dalam skala kota dan wilayah 
Mampu menerapkan teknik analisis yang sesuai untuk mengkaji aspek lokasional dan keruangan pada 
komponen kegiatan wilayah dan kota 
Mampu merumuskan pengambilan keputusan lokasi secara tepat berdasarkan study kasus yang diangkat 
Mahasiswa mampu mengkomunikasikan konsep pemilihan lokasi secara visual, verbal dan tertulis berbasis 
ICT. 

CP - MODULE atau POKOK BAHASAN 
Mampu menjelaskan pengertian teori lokasi dan kedudukannya dalam perencanaan wilayah dan kota 
Mahasiswa mampu menjelaskan teori lokasi klasik yang menjadi dasar perkembangan pendekatan analisis lokasi mutakhir 
Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dalam analisis lokasi beberapa komponen kegiatan kota dan wilayah seperti perumahan, 
pemerintahan, industri, komersial, fasilitas sosial dan ekonomi  
Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dalam analisis interaksi keruangan, tarikan antar lokasi kegiatan dalam skala kota dan wilayah 
Mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik analisis yang sesuai untuk mengkaji aspek lokasional komponen kegiatan wilayah dan kota 

 

Tatap 
Muka 
ke-- 

CP - MK CP - MODULE atau 
POKOK BAHASAN 

MODULE/POKO
K BAHASAN  

Kemampuan akhir Sub CP-MK 
(dari materi mingguan) 
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sampai 
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Estima
si 
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Pengalama
n Belajar 
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i, tugas, 
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Kriteria 
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Penilaian 

Bobot 
Penilaian (%) 



 
 

z, 
praktikum) 

Minggu 
ke 1  

Mampu 
menjelaskan 
prinsip dan 
konsep dasar 
aspek keruangan 
dalam penentuan 
aktivitas 

Mampu 
menjelaskan 
pengertian teori 
lokasi dan 
kedudukannya 
dalam perencanaan 
wilayah dan kota 

1.       Pengertian 
Lokasi dan 
Implikasinya, 
ruang lingkup 
analisis lokasi 
dan keruangan, 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
mengenai teori lokasi dan 
kedudukannya dalam perencanaan 
wilayah dan kota 

1. Pengantar 
teori lokasi 
2. Pengertian 
lokasi dan 
implikasinya 
3. Ruang 
lingkup 
analisis lokasi 
dan keruangan 

M1 480 

Kuliah 
tatap 
muka, 
Diskusi 

Keaktifan 
individu - 

Minggu 
ke 2 

Mampu 
menjelaskan 
prinsip dan 
konsep dasar 
aspek keruangan 
dalam penentuan 
aktivitas 

Mampu 
menjelaskan 
pengertian teori 
lokasi dan 
kedudukannya 
dalam perencanaan 
wilayah dan kota 

2.       Faktor-
faktor dasar 
penentuan 
lokasi, masalah 
penentuan 
lokasi. 

 Mahasiswa mampu menjelaskan 
mengenai teori lokasi dan 
kedudukannya dalam perencanaan 
wilayah dan kota 

4. Faktor-
faktor dasar 
lokasi 
5. Masalah 
lokasi 

M1 480 

Kuliah 
tatap 
muka, 
Diskusi  

Keaktifan 
individu 

10% individu 
dan 10% 
kelompok 
(total 20% 
untuk 
masing-
masing 
kelompok 
yang 
presentasi) 

Minggu 
ke 3 

 Mampu 
menjelaskan 
pengertian teori 
lokasi dan 
kedudukannya 
dalam 
perencanaan 
wilayah dan kota 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan teori 
lokasi klasik yang 
menjadi dasar 
perkembangan 
pendekatan analisis 
lokasi mutakhir 

3.       Teori-teori 
lokasi klasik Von 
Thunen 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
teori lokasi klasik yaitu Teori Von 
Thünen 

6. Teori Von  
Thünen(Landu
se Theory) 

M1, M2 480 

Kuliah 
tatap 
muka, 
Presentasi 
kelompok, 
diskusi 
study 
kasus 

Ketepatan 
pemahama
n teori dan 
implikasiny
a terhadap 
study kasus 
sederhana 

10% individu 
dan 10% 
kelompok 
(total 20% 
untuk 
masing-
masing 
kelompok 
yang 
presentasi) 



 
 

Minggu 
ke 4 

 Mampu 
menjelaskan 
pengertian teori 
lokasi dan 
kedudukannya 
dalam 
perencanaan 
wilayah dan kota 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan teori 
lokasi klasik yang 
menjadi dasar 
perkembangan 
pendekatan analisis 
lokasi mutakhir 

3.       Teori-teori 
lokasi klasik 
Weber 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
teori lokasi klasik yaitu Teori Weber 

7. Teori Weber 
M1, M2 480 

Kuliah 
tatap 
muka, 
Presentasi 
kelompok, 
diskusi 
study 
kasus 

Ketepatan 
pemahama
n teori dan 
implikasiny
a terhadap 
study kasus 
sederhana 

10% individu 
dan 10% 
kelompok 
(total 20% 
untuk 
masing-
masing 
kelompok 
yang 
presentasi) 

Minggu 
ke 5 

 Mampu 
menjelaskan 
pengertian teori 
lokasi dan 
kedudukannya 
dalam 
perencanaan 
wilayah dan kota 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan teori 
lokasi klasik yang 
menjadi dasar 
perkembangan 
pendekatan analisis 
lokasi mutakhir 

4.       Teori-teori 
lokasi klasik 
Losch and 
Christaller 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
teori lokasi klasik yaitu Teori Losch 
and Christaller 

8. Teori Lösch 
dan Christaller 
(Central Place 
Theory) 

M1, M2 480 

Kuliah 
tatap 
muka, 
Presentasi 
kelompok, 
diskusi 
study 
kasus 

Ketepatan 
pemahama
n teori dan 
implikasiny
a terhadap 
study kasus 
sederhana 

10% individu 
dan 10% 
kelompok 
(total 20% 
untuk 
masing-
masing 
kelompok 
yang 
presentasi) 

Minggu 
ke 6 

 Mampu 
menjelaskan 
pengertian teori 
lokasi dan 
kedudukannya 
dalam 
perencanaan 
wilayah dan kota 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan teori 
lokasi klasik yang 
menjadi dasar 
perkembangan 
pendekatan analisis 
lokasi mutakhir 

5.       Teori-teori 
lokasi klasik 
Hotelling 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
teori lokasi klasik yaitu Teori 
Hotelling  

9. Teori 
Hotelling 
(Spatial 
Competition 
and 
Competitive 
Differentiation
) 

M1, M2 480 

Kuliah 
tatap 
muka, 
Presentasi 
kelompok, 
diskusi 
study 
kasus 

Ketepatan 
pemahama
n teori dan 
implikasiny
a terhadap 
study kasus 
sederhana 

10% individu 
dan 10% 
kelompok 
(total 20% 
untuk 
masing-
masing 
kelompok 
yang 
presentasi) 



 
 

Minggu 
ke 7 

 Mampu 
menjelaskan 
pengertian teori 
lokasi dan 
kedudukannya 
dalam 
perencanaan 
wilayah dan kota 

Menilai tingkat 
keberhasilan 
penyelenggaraan 
kegiatan belajar 
mengajar terkait 
substansi teori 
lokasi klasik dan 
pemahaman 
mahasiswa atas 
implikasi teori lokasi 
terhadap fenomena 
lokasi dan 
keruangan yang 
muncul pada suatu 
wilayah dan kota. 

Ujian Tengah 
Semester (UTS) 

Mahasiswa mampu menjelasakan 
perbedaan teori-teori lokasi klasik  

materi minggu 
ke-1 sampai 
ke-6 

M1, M2 480 Quiz 

Ketepatan 
memahami 
dan 
menjelaska
n 
perbedaan 
teori lokasi 
klasik 
dalam 
implikasiny
a terhadap 
fenomena 
keruangan 
yang 
muncul 
pada suatu 
wilayah/ko
ta 

30% 

Minggu 
ke 8 

Mampu 
menganalisis 
lokasi beberapa 
komponen 
kegiatan kota 
dan wilayah 
seperti 
perumahan, 
pemerintahan, 
industri, 
komersial, 
fasilitas sosial 
dan ekonomi  

Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pendekatan dalam 
analisis lokasi 
beberapa 
komponen kegiatan 
kota dan wilayah 
seperti perumahan, 
pemerintahan, 
industri, komersial, 
fasilitas sosial dan 
ekonomi  

6.       Dasar-
dasar analisis 
lokasi kegiatan 
industri 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan mengaplikasikan dasar-dasar 
dan analisis lokasi kegiatan industri 

10. Dasar-
dasar dan 
analisis lokasi 
kegiatan 
industri 

M1, M2, M3 480 

Kuliah 
tatap 
muka, 
Presentasi 
kelompok, 
diskusi 
study 
kasus 

Ketepatan 
pemahama
n teori dan 
implikasiny
a terhadap 
study kasus 
sederhana 

10% individu 
dan 10% 
kelompok 
(total 20% 
untuk 
masing-
masing 
kelompok 
yang 
presentasi) 

Minggu 
ke 9 

Mampu 
menganalisis 
lokasi beberapa 
komponen 
kegiatan kota 
dan wilayah 
seperti 
perumahan, 
pemerintahan, 
industri, 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pendekatan dalam 
analisis lokasi 
beberapa 
komponen kegiatan 
kota dan wilayah 
seperti perumahan, 
pemerintahan, 
industri, komersial, 

7.       Dasar-
dasar analisis 
lokasi kegiatan 
perdagangan 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan mengaplikasikan dasar-dasar 
dan analisis lokasi kegiatan 
perdagangan/retail 

11.  Dasar-
dasar dan 
analsiis lokasi 
kegiatan 
perdagangan 
dan jasa 
(retail) 

M1, M2, M3 480 

Kuliah 
tatap 
muka, 
Presentasi 
kelompok, 
diskusi 
study 
kasus 

Ketepatan 
pemahama
n teori dan 
implikasiny
a terhadap 
study kasus 
sederhana 

10% individu 
dan 10% 
kelompok 
(total 20% 
untuk 
masing-
masing 
kelompok 
yang 
presentasi) 



 
 

komersial, 
fasilitas sosial 
dan ekonomi  

fasilitas sosial dan 
ekonomi  

Minggu 
ke 10 

Mampu 
menganalisis 
lokasi beberapa 
komponen 
kegiatan kota 
dan wilayah 
seperti 
perumahan, 
pemerintahan, 
industri, 
komersial, 
fasilitas sosial 
dan ekonomi  

Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pendekatan dalam 
analisis lokasi 
beberapa 
komponen kegiatan 
kota dan wilayah 
seperti perumahan, 
pemerintahan, 
industri, komersial, 
fasilitas sosial dan 
ekonomi  

8.       Dasar-
dasar analisis 
lokasi kegiatan 
pelayanan 
fasilitas umum 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan mengaplikasikan dasar-dasar 
dan analisis lokasi kegiatan fasilitas 
umum 

 
12. Dasar-
dasar dan 
Analisis lokasi 
infrastruktur 
(fasilitas) 

M1, M2, M3 480 

Kuliah 
tatap 
muka, 
Presentasi 
kelompok, 
diskusi 
study 
kasus 

Ketepatan 
pemahama
n teori dan 
implikasiny
a terhadap 
study kasus 
sederhana 

10% individu 
dan 10% 
kelompok 
(total 20% 
untuk 
masing-
masing 
kelompok 
yang 
presentasi) 

Minggu 
ke 11 

Mampu 
menerapkan 
teknik analisis 
yang sesuai 
untuk mengkaji 
aspek lokasional 
dan keruangan 
pada komponen 
kegiatan wilayah 
dan kota 

Mahasiswa mampu 
mengimplementasik
an teknik analisis 
yang sesuai untuk 
mengkaji aspek 
lokasional 
komponen kegiatan 
wilayah dan kota 

9.       Metode 
dan teknik 
analisis 
keruangan 
meliputi: analisis 
multikriteria dan  
GIS 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan mengaplikasikan penggunaan 
analisa multi criteria dalam 
pemilihan lokasi 

13. Aplikasi 
Multi Criteria 
Analysis dan 
GIS untuk 
menentukan 
pemilihan 
lokasi 

M1, M2, M3 480 

Kuliah 
tatap 
muka, 
Presentasi 
kelompok, 
diskusi 
study 
kasus 

Ketepatan 
pemahama
n teori dan 
implikasiny
a terhadap 
study kasus 
sederhana 

10% individu 
dan 10% 
kelompok 
(total 20% 
untuk 
masing-
masing 
kelompok 
yang 
presentasi) 

Minggu 
ke 12 

Mampu 
menganalisis 
interaksi 
keruangan, 
tarikan antar 
lokasi kegiatan 
dalam skala kota 
dan wilayah 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pendekatan dalam 
analisis interaksi 
keruangan, tarikan 
antar lokasi kegiatan 
dalam skala kota 
dan wilayah 

11.       Metode 
dan teknik 
analisis 
keruangan 
meliputi: analisis 
interaksi 
keruangan 
dengan metode 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan mengaplikasikan analisa 
interaksi keruangan 

 
14. Aplikasi 
Interaksi 
Keruangan 
yang lain 
untuk 
menentukan 
pemilihan 

M1, M2, M3 480 

Kuliah 
tatap 
muka, 
Presentasi 
kelompok, 
diskusi 
study 
kasus 

Ketepatan 
pemahama
n teori dan 
implikasiny
a terhadap 
study kasus 
sederhana 

10% individu 
dan 10% 
kelompok 
(total 20% 
untuk 
masing-
masing 
kelompok 



 
 

gravity model lokasi dengan 
metode 
gravity model 

yang 
presentasi) 

Minggu 
ke 13 

Mampu 
menganalisis 
interaksi 
keruangan, 
tarikan antar 
lokasi kegiatan 
dalam skala kota 
dan wilayah 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pendekatan dalam 
analisis interaksi 
keruangan, tarikan 
antar lokasi kegiatan 
dalam skala kota 
dan wilayah 

12.       Metode 
dan teknik 
analisis 
keruangan 
meliputi: analisis 
interaksi 
keruangan 
dengan metode 
intervening 
opportunity 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan mengaplikasikan analisa 
interaksi keruangan 

 
15. Analisis 
keruangan 
dengan 
metode  
intervening 
opportunity 

M1, M2, M3 480 

Kuliah 
tatap 
muka, 
Presentasi 
kelompok, 
diskusi 
study 
kasus 

Ketepatan 
pemahama
n teori dan 
implikasiny
a terhadap 
study kasus 
sederhana 

10% individu 
dan 10% 
kelompok 
(total 20% 
untuk 
masing-
masing 
kelompok 
yang 
presentasi) 

Minggu 
ke 14 

Mampu 
menganalisis 
interaksi 
keruangan, 
tarikan antar 
lokasi kegiatan 
dalam skala kota 
dan wilayah 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pendekatan dalam 
analisis interaksi 
keruangan, tarikan 
antar lokasi kegiatan 
dalam skala kota 
dan wilayah 

13.       Metode 
dan teknik 
analisis 
keruangan 
meliputi: analisis 
interaksi 
keruangan 
dengan metode 
lokasi optimum 
dan metode 
yang relevan 
lainnya 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan mengaplikasikan analisa 
interaksi keruangan 

16. Analisis 
keruangan 
dengan 
Metode lokasi 
optimum 

M1, M2, M3 480 

Kuliah 
tatap 
muka, 
Presentasi 
kelompok, 
diskusi 
study 
kasus 

Ketepatan 
pemahama
n teori dan 
implikasiny
a terhadap 
study kasus 
sederhana 

10% individu 
dan 10% 
kelompok 
(total 20% 
untuk 
masing-
masing 
kelompok 
yang 
presentasi) 

Minggu 
ke 15 

  Mampu 
merumuskan 
pengambilan 
keputusan lokasi 
secara tepat 
berdasarkan 
study kasus yang 
diangkat 

Mampu mengambil 
keputusan secara 
tepat dalam   
konteks 
penyelesaian 
masalah di bidang 
keahliannya, 
berdasarkan hasil 
analisis informasi 
dan data 

Observasi / 
Survey Lapangan 
atas study kasus 
yang telah 
terpilih 

Mahasiswa mampu mengamati 
faktor-faktor lokasi yang didapat 
dari hasil observasi/survey 
lapangan atas suatu study kasus 

Materi minggu 
ke-1 sampai 
ke-10 

M7 480 

Observasi 
lapangan 
dan 
asistensi 

Ketepatan 
mengamati 
faktor -
faktor 
pemilihan 
lokasi pada 
study kasus 
terpilih dan 
teori yang 
terkait 

asistensi dan 
critical review 
(20%) 



 
 

Minggu 
ke 16 

Mahasiswa 
mampu 
mengkomunikasi
kan konsep 
pemilihan lokasi 
secara visual, 
verbal dan 
tertulis berbasis 
ICT. 

Mampu mengambil 
keputusan secara 
tepat dalam   
konteks 
penyelesaian 
masalah di bidang 
keahliannya, 
berdasarkan hasil 
analisis informasi 
dan data 

Presentasi Study 
Kasus dengan 
Permasalahan 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
faktor-faktor lokasi yang didapat 
dari hasil observasi/survey 
lapangan atas suatu study kasus, 
yang kemudian dikaitkan dengan 
dengan teori lokasi klasik yang 
telah dipelajari dan mampu 
menggunakan pendekatan teknik 
analisis lokasi/keruangan yang 
tepat 

Materi mingu 
ke-1 sampai 
ke-16 

M7 480 

Diskuis 
study 
kasus 
berbasis 
masalah, 
presentasi 
kelompok 

ketepatan 
pendekata
n, 
ketepatan 
penggunaa
n metode, 
aplikasi 
software, 
kemampua
n preskripsi 

KUALITAS 
MAKALAH 
20% 
• Tata tulis 
ilmiah (20%) 
• Review 
kesesuaian 
teori 
terhadap 
Study Kasus 
(20%) 
• Metode 
dan Analisis 
(40%) 
• Lesson 
Learned 
(20%) 
 
Performance 
individu 
dalam 
presentasi 
kelas 10% 
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