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Materi kuliah Pendekatan dan prosedur dalam 

perencanaan kota
Hasil Belajar yang Diharapkan

teknik analisis 
perencanaan kota

merumuskan skenario 
perencanaan kota

merumuskan perkotaan

resep perencanaan

Keterampilan Khusus 2.2 Mampu memanfaatkan TIK dalam pengelolaan data untuk menghasilkan informasi yang mudah dipahami oleh publik dan pengambil 
keputusan
Mampu menganalisis karakteristik spasial kawasan perkotaan, regional dan pesisir melalui keterkaitan aspek spasial 
dan aspatial untuk memberikan informasi sebagai dasar perencanaan dan pemodelan
Mampu menyusun alternatif model spasial melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif berupa skenario 
pengaturan pola ruang dan struktur kawasan perkotaan, regional, dan pesisir serta mengusulkan solusi 
yang tepat
Mampu menghasilkan perencanaan yang kreatif, inovatif, berkelanjutan yang mengakomodir kepentingan umum dimana rencana yang 

dihasilkan ditelaah kembali pada kaidah dan teori perencanaan dan mengkomunikasikannya secara visual, verbal dan tertulis sehingga 

dapat dipertanggungjawabkan secara akademis

Mampu menunjukkan keterampilan profesional yang diperlukan untuk menjadi efektif dan berhasil dalam dunia kerja modern termasuk 

bekerja dengan baik dalam tim multi-disiplin, kemampuan menciptakan peluang kerja, kemampuan merumuskan dan memecahkan 

masalah, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif, serta menjunjung tinggi standar. etika perencanaan dan profesionalisme

2.3

2.4

2.5

Profesional
Sikap

3.1

Prestasi Belajar
1. Mahasiswa mampu melakukan proses perencanaan dalam menyusun rencana suatu kawasan perkotaan

2. Mahasiswa mampu menyusun rencana Kawasan Perkotaan dengan benar

3. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan produk perencanaannya dengan baik

Subjek
1. Delineasi wilayah perkotaan dan desain survei
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2. Data survei
3. Kompilasi data
4. Analisis data
5. Penyusunan konsep, skenario, dan rencana tata ruang kawasan perkotaan

6. Persiapan perencanaan produk

lek
uring-uringan

pekan

Sedang belajar

Hasil
Modul

Sedang belajar

Hasil

Modul Sedang belajar

hasil
dari

mingguan

bahan

Cakupan Sedang belajar

metode
wekk 1-7

Kursus
Durasi

n
(menit

S)

Mode dari
Pengiriman

(presentasi
n,

diskusi,
ulangan,

praktek)

Penilaian
aturan

menilai saya

nt berat
(%)

Pekan
1

Siswa adalah
mampu melakukan

perencanaan

proses di
mempersiapkan

daerah perkotaan

rencana tata ruang

Siswa adalah
sudah bisa

melukiskan dan
membangun

survei
desain di
daerah perencanaan

penggambaran dari

daerah perencanaan

dan survei
desain

1. mampu
mengerti
d
perencanaan

proses
2.
mengerti
NS
karakter
ic dari

perencanaan

daerah

1. perkotaan

perencanaan

prosedur
2. meninjau
kebijakan terkait

M1, M3,
M7

200 tatap muka,
kuliah,
presentasi

individu
Libatkan saya

nt dan
temawork

200
240

pendampingan

tim
penugasan

Siswa adalah
sudah bisa

melukiskan dan
membangun

survei
desain di

penggambaran dari

daerah perencanaan

dan survei
desain

1. mampu
membangun sebuah

survei
desain dan
menyediakan semua

diperlukan

1. perkotaan

perencanaan

prosedur
2. meninjau
kebijakan terkait

M1, M3,
M7

200 tatap muka,
kuliah,
presentasi

individu
Libatkan saya

nt dan
temawork

Pekan
2



daerah perencanaan dokumen
2. mampu
menggambarkan

NS
perencanaan

daerah

200
240

pendampingan

literatur
survei

Pekan
3

Siswa adalah
sudah bisa

melukiskan dan
membangun

survei
desain di
daerah perencanaan

penggambaran dari

daerah perencanaan

dan survei
desain

1. mampu
membangun sebuah

survei
desain dan
menyediakan semua

diperlukan
dokumen
2. mampu
menggambarkan

NS
perencanaan

daerah

1. perkotaan

perencanaan

prosedur
2. meninjau
kebijakan terkait

M1, M3,
M7

200 tatap muka,
kuliah,
presentasi

individu
Libatkan saya

nt dan
temawork

200
240

pendampingan

membangun sebuah

survei
desain

Siswa adalah
sudah bisa

menyusun

diperlukan
data

survei data sudah bisa

melakukan
survei
Menurut
meninjau
desain

survei
teknik

M1, M3,
M7

200 survey lapangan individu
Libatkan saya

nt dan
temawork

Pekan
4

200
240
200

pendampingan

survey lapangan

survey lapanganPekan
5

Siswa adalah
sudah bisa

kompilasi semua

diperlukan

survei data sudah bisa

melakukan
survei
Menurut

survei
teknik

M1, M3,
M7

individu
Libatkan saya

nt dan
temawork



data meninjau
desain

200
240
200

pendampingan

survey lapangan

Pekan
6

Siswa adalah
sudah bisa

kompilasi semua

data yang diperoleh

berdasarkan
strukturnya,
secara sistematis

y, dan
komunikasi
ve

data
kompilasi

sudah bisa

kompilasi
diperoleh
data

data
presentasi

M1, M3,
M7

tatap muka,
kuliah,
presentasi

individu
Libatkan saya

nt dan
temawork

200
240

pendampingan

data
kompilasi

Pekan
7

Siswa adalah
sudah bisa

kompilasi semua

data yang diperoleh

berdasarkan
strukturnya,
secara sistematis

y, dan
komunikasi
ve

data
kompilasi

sudah bisa

kompilasi
diperoleh
data

data
presentasi

M1, M3,
M7

200 tatap muka,
kuliah,
presentasi

individu
Libatkan saya

nt dan
temawork

200
240

pendampingan

data
kompilasi

Pekan
8

Siswa adalah
sudah bisa

kompilasi semua

data yang diperoleh

berdasarkan
strukturnya,

data
kompilasi

sudah bisa

hadirkan
dikompilasi
data

menyajikan data M1, M3,
M7

200 presentasi
dan
diskusi

individu
Libatkan saya

nt dan
temawork

20%
(10%
Individu
& 10%
tim)



secara sistematis

y, dan
komunikasi
ve

200
240

pendampingan

membangun sebuah

data yang ada
laporan

Pekan
9

Siswa adalah
sudah bisa

menganalisis semua

data yang diperoleh

menggunakan benar

model atau
alat analisis

analisis data sudah bisa

menganalisa

setiap
perencanaan

aspek dengan
sesuai
untuk itu

analisis
peralatan

analisis dari
data perencanaan

M1, M3,
M7

200 tatap muka,
kuliah,
presentasi

individu
Libatkan saya

nt dan
temawork

200
240
200

pendampingan

analisis data

Pekan
10

Siswa adalah
sudah bisa

menganalisis semua

data yang diperoleh

menggunakan benar

model atau
alat analisis

analisis data sudah bisa

menganalisa

di antara
perencanaan

aspek

analisis dari
data perencanaan

M1, M3,
M7

tatap muka,
kuliah,
presentasi

individu
Libatkan saya

nt dan
temawork

200
240
200

pendampingan

analisis data

Pekan
11

Siswa adalah
sudah bisa

menganalisis semua

data yang diperoleh

menggunakan benar

model atau
alat analisis

analisis data sudah bisa

menganalisa

di antara
perencanaan

aspek demikian

mengerti
NS
potensi

analisis dari
data perencanaan

dan sintesis

M1, M3,
M7

tatap muka,
kuliah,
presentasi

individu
Libatkan saya

nt dan
temawork



dan
masalah dari
daerah

200
240
200

pendampingan

analisis data

Pekan
12

Siswa adalah
sudah bisa

menganalisis semua

data yang diperoleh

menggunakan benar

model atau
alat analisis

analisis data sudah bisa

hadiah
analisis
hasil

analisis dari
data perencanaan

dan sintesis

M1, M3,
M7

presentasi
dan
diskusi

individu
Libatkan saya

nt dan
temawork

30%
(10%
individu
& 20%
tim)

200
240
200

pendampingan

analisis data

Pekan
13

Siswa adalah
sudah bisa

merumuskan dan

daerah perkotaan

rencana tata ruang

benar

Siswa adalah
sudah bisa

membangun

konsep,
skenario, dan
rencana tata ruang

di daerah perkotaan

membangun

perencanaan

dokumen

sudah bisa

membangun

perencanaan

desain dan
konsep

perencanaan

skenario
M1, M3,
M7

tatap muka,
kuliah,
presentasi

individu
Libatkan saya

nt dan
temawork

200
240

pendampingan

membangun

perencanaan

skenario
Pekan
14

Siswa adalah
sudah bisa

membangun

konsep,
skenario, dan
rencana tata ruang

di daerah perkotaan

membangun

perencanaan

dokumen

sudah bisa

membangun

spasial
perencanaan dalam

NS
perencanaan

daerah

penggunaan lahan

pola, spasial
struktur,
mengendalikan dan

memanfaatkan

M1, M3,
M7

200 tatap muka,
kuliah,
presentasi

individu
Libatkan saya

nt dan
temawork

200 pendampingan



penggunaan lahan

pola, spasial
struktur,
mengendalikan dan

memanfaatkan

240 membangun sebuah

perencanaan

laporan

Pekan
15

Siswa adalah
sudah bisa

membangun

konsep,
skenario, dan
rencana tata ruang

di daerah perkotaan

membangun

perencanaan

dokumen

sudah bisa

membangun

NS
perencanaan

dokumen

penggunaan lahan

pola, spasial
struktur,
mengendalikan dan

memanfaatkan

M1, M3,
M7

200 tatap muka,
kuliah,
presentasi

kerja tim 20%
(tim)

200
240

pendampingan

membangun

perencanaan

laporan

Pekan
16

Siswa adalah
sudah bisa

menyampaikan
perencanaan mereka

produk dengan baik

Siswa adalah
sudah bisa

membangun dan
menyampaikan
perencanaan

produk

membangun

perencanaan

produk

sudah bisa

membangun

spasial
perencanaan

dokumen
dan
komunikasi
baiklah

penggunaan lahan

pola, spasial
struktur,
mengendalikan dan

memanfaatkan

M1, M3,
M7

200 presentasi
dan
diskusi

individu
Libatkan saya

nt dan
temawork

30%
(20%
tim dan
10%
individu
)

200
240

pendampingan

membangun

perencanaan

laporan

Sastra : (Maks 5) UTAMA
▪ Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perencanaan kota
▪ Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan
▪ Referensi yang terkait dengan perencanaan kota
▪ Dokemen-dokumen perencanaan kota atau kawasan kota



EVALUASI KURSUS

Mekanisme dan proporsi evaluasi mata kuliah PERENCANAAN KOTA TERAPAN adalah:
1. Evaluasi I (20%) : Laporan Fakta (C1, C2)
- Tugas Kelompok
- Mampu menyusun hasil survey dengan baik (informatif dan menarik)
2. Evaluasi II (20%) : Laporan Fakta dan Analisis (C1, C2,C3, C4)
- Tugas Kelompok
- Mampu menganalisis data berdasarkan aspek perencanaan
3. Evaluasi III (30%) : Laporan Rencana (C1, C2, C3, C4, C5, C6)
- Tugas Kelompok
- Mampu membanggakan rencana pola ruang, rencana tata ruang, indikasi program, dan pedoman 

pengendalian perencanaan.
4. Evaluasi IV (30%) : Pemeriksaan Lisan (C1, C2, C3, C4, C5, C6)
- Tugas individu
- Mampu menjelaskan dan mengkritisi proses perencanaan yang telah dihasilkan



RENCANA EVALUASI DAN RENCANA PENILAIAN PERENCANAAN KOTA TERAPAN

1. EVALUASI I :
TUGAS I – Laporan Fakta (C1, C2, C3)

Kursus
Kredit
Nomor Modul
(Subjek)
Tujuan dari
modul

Perencanaan Kota Terapan
4 sks
Modul 1

• Mahasiswa mampu menyusun desain survei
• Mahasiswa dapat memperoleh data perencanaan sesuai dengan kebutuhannya

• Siswa mampu menyusun data yang informatif
• Mahasiswa mampu membuat laporan kompilasi data yang informatif
• Siswa mampu mempresentasikan laporan

C1, C2, C3

Tujuan dari
penugasan

Kedalaman
tugas (C1 sd
C6)
Detail Tugas Terlampir di bawah ini, tentang uraian tugas dan kriteria 

penilaian



EVALUASI I:
TUGAS I – LAPORAN FAKTA

A.TUJUAN

Evaluasi I bertujuan agar mahasiswa dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam perencanaan di wilayah 
kasus mereka sesuai kebutuhan. Data-data tersebut disusun secara informatif dan menarik, serta mampu 
disajikan dengan jelas.

B.BAHAN

Dalam bentuk laporan kompilasi dari survei data sekunder dan survei primer di wilayah 
perencanaan.

C. IMPLEMENTASI

Penugasan dilakukan secara berkelompok (5-6 orang) dalam bentuk laporan dan presentasi.

D. FORMAT LAPORAN
Laporan Fakta disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Perkenalan
2. Tinjauan Kebijakan

3. Gambaran Umum Wilayah Perencanaan

Tugas mereview siswa dikompilasi dalam bentuk e-book kelas, dan softcopy dikumpulkan 
dengan mengunggahnya ke drive online kelas

E. PENYAMPAIAN LAPORAN
• Evaluasi I diajukan pada minggu ke-6
• Materi Evaluasi I disampaikan pada minggu ke-6 dan ke-7



G. KRITERIA EVALUASI

Kualitas penilaian untuk Evaluasi I adalah 20% yang terdiri dari:

Evaluasi
Aspek

Baik sekali
86-100

Bagus
76-85

Rata-rata
66-75

Buruk

56-65
Sangat buruk

0-55Tidak

1

Skor

Akurasi dan
kelengkapan
akuisisi data

Data sesuai dengan 
kebutuhan, update data,
sumber yang benar, dan 
cara mendapatkan datanya 
benar

Data sesuai dengan 
kebutuhan,
data yang diperbarui, benar
sumber, dan
cara mendapatkan
data tidak dijelaskan 
dengan benar

Data sebagian 
besar sesuai
dengan kebutuhan,
tidak semua data adalah

diperbarui, sumber
itu bukan
sepenuhnya benar,
dan metodenya
mendapatkan
data belum 
sepenuhnya dijelaskan
benar
kompilasi dari
datanya kurang

dijelaskan
secara infografis
dan secara spasial.

Deskripsi data adalah
kurang relevan dengan

grafis

Sebagian besar data 
tidak ada di

sesuai dengan
kebutuhan, kurangnya 
update data,
sumber yang meragukan,

dan cara 
mendapatkannya tidak 
dijelaskan dengan baik

Data keseluruhan 
tidak sesuai
dengan kebutuhan

2 Presentasi
menarik dan
data informatif

Data disusun dalam 
bentuk infografis,
spasial, dan informasi yang 
dijelaskan secara akurat

Data disusun 
dalam bentuk
informasi yaitu
cukup informatif,
cukup spasial, dan
cukup akurat
dijelaskan

Sebagian besar 
data masih berupa 
data mentah,
yang belum
telah diproses
secara infografis
dan secara spasial. NS
deskripsi tidak
disinkronkan dengan
grafis dan
peta
Media
presentasi yang
kurang
informatif, kurang
mampu menjelaskan

secara lisan sesuai

Hadir tidak relevan
data

3 Kemampuan presentasi Media informatif
presentasi, bisa
jelaskan secara lisan
sesuai waktu
alokasi, dapat menjawab
pertanyaan dengan benar, dan

Media yang informatif
presentasi, bisa
jelaskan secara lisan
sesuai waktu
alokasi, tidak dapat
jawab pertanyaan

Media
presentasi yang
cukup
informatif, kurang
mampu menjelaskan

secara lisan

Mempresentasikan

tidak informatif
data



Evaluasi
Aspek

Baik sekali
86-100

Bagus
76-85

Rata-rata
66-75

Buruk

56-65
Sangat buruk

0-55Tidak Skor

dapat mengurutkan dan 

menerima entri dengan benar

dengan benar, dan tidak dapat

untuk memilah dan

menerima masukan

benar

sesuai dengan
alokasi dari
waktu, kurang bisa 
menjawab pertanyaan
benar, dan kurang
dapat mengurutkan dan 

menerima masukan

benar

untuk alokasi waktu,
kurang mampu

jawab pertanyaan
benar, dan kurang
dapat menerima
masukan dengan benar

Skor rata-rata yang diperoleh



2. EVALUASI II :
TUGAS II – Laporan Fakta dan Analisis

Kursus
Kredit
Nomor Modul
(Subjek)
Tujuan dari
modul

Perencanaan Kota Terapan
4 sks
Modul 1, 2

• Mahasiswa mampu menyusun desain survei
• Mahasiswa dapat memperoleh data perencanaan sesuai dengan kebutuhannya

• Siswa mampu menyusun data yang informatif
• Mahasiswa mampu menganalisis setiap aspek perencanaan
• Siswa mampu menghubungkan hasil analisis setiap aspek
perencanaan untuk menghasilkan perencanaan masalah, potensi dan masalah

• Mahasiswa mampu membuat laporan Analisis Fakta yang informatif

• Siswa mampu menyajikan laporan secara lisan
C1, C2, C3, C4

Tujuan dari
penugasan
Kedalaman
tugas (C1 sd
C6)
Detail Tugas Terlampir di bawah ini, tentang uraian tugas dan kriteria 

penilaian



EVALUASI II:

TUGAS II – FAKTA DAN LAPORAN ANALISIS

A.TUJUAN

Evaluasi II bertujuan agar mahasiswa mampu merumuskan hasil analisis kompilasi data 
yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat dirumuskan permasalahan, 
potensi, dan permasalahan di kawasan perencanaan, serta mampu disampaikan secara lisan 
secara jelas.

B.BAHAN
Laporan kompilasi hasil analisis setiap aspek dalam perencanaan dan penyajian kota

C. IMPLEMENTASI

Tugas dikerjakan secara berkelompok (5-6 orang) dalam bentuk laporan dan presentasi.

D. FORMAT LAPORAN
Laporan Fakta disusun secara sistematis sebagai berikut:
• Pendahuluan
• Tinjauan Kebijakan

• Gambaran Umum Wilayah Perencanaan

• Analisis Aspek Perencanaan
• Isu, Potensi, dan Masalah di Wilayah Perencanaan
• Tugas mereview siswa sehingga disusun dalam bentuk e-book kelas, dan
mengumpulkan softcopy dengan mengunggahnya ke drive online kelas

E. PENYAMPAIAN LAPORAN
• Evaluasi II disampaikan pada minggu ke-10
• Materi Evaluasi II dipresentasikan pada minggu ke 10 dan 11



G. KRITERIA EVALUASI

Kualitas penilaian untuk Evaluasi II adalah 20%, yang terdiri dari :

Baik sekali
86-100

Bagus
76-85

Rata-rata
66-75

Buruk

56-65
Sangat buruk

0-55Tidak

1

Aspek Penilaian Skor

Akurasi dan
kelengkapan
analisis data

Analisis setiap aspek 
perencanaan urabn dilakukan 
dengan benar dan ditafsirkan 
dengan benar

Setiap perencanaan kota
analisis dilakukan dengan 
benar, tetapi tidak 
ditafsirkan dengan benar

Sebagian besar

analisis selesai
dengan benar, dan tidak

semua ditafsirkan
benar

Sebagian besar kurang

tepat dalam membawa
analisis keluar dan
interpretasi dalam
setiap aspek dari
perencanaan

Masalah, potensi
dan masalah adalah
hanya sebagian
relevan, tetapi mereka
tidak
diformulasikan berdasarkan

pada hubungan 
analisis
hasil antara
aspek dari
perencanaan

Media
presentasi yang
kurang
informatif, kurang
mampu menjelaskan

secara lisan sesuai
untuk alokasi waktu,
kurang mampu

jawab pertanyaan
benar, dan kurang
dapat menerima
masukan dengan benar

Analisis dan
interpretasi adalah
salah

2 Kemampuan merumuskan

masalah, potensi
dan masalah

Isu, potensi, dan 
masalah dirumuskan 
secara sistematis 
berdasarkan keterkaitan
hasil analisis antar 
aspek perencanaan

Kebanyakan masalah,

potensi, dan
masalah adalah
diformulasikan

berbasis sistematis
pada keterkaitan 
hasil analisis
antar aspek
perencanaan

Isu, potensi,
dan masalah adalah
diformulasikan lebih sedikit

berdasarkan
relevansi dari
hasil analisa
antar aspek
dari perencanaan

Masalah, potensi
dan masalah adalah
tidak didasarkan pada 
keterkaitan analisis
antar aspek
dari perencanaan

3 Kemampuan presentasi Media informatif
presentasi, bisa
jelaskan secara lisan

sesuai waktu
alokasi, dapat menjawab
pertanyaan dengan benar, dan 

dapat mengurutkan dan menerima 

entri dengan benar

Media yang informatif
presentasi, bisa
jelaskan secara lisan

sesuai waktu
alokasi, tidak dapat
jawab pertanyaan
dengan benar, dan tidak dapat

untuk memilah dan

menerima masukan

benar

Media
presentasi yang
cukup
informatif, kurang
mampu menjelaskan

secara lisan
sesuai dengan
alokasi dari
waktu, kurang bisa 
menjawab pertanyaan
benar, dan kurang
mampu mengurutkan dan

Mempresentasikan

tidak informatif
data



Baik sekali
86-100

Bagus
76-85

Rata-rata
66-75

Buruk

56-65
Sangat buruk

0-55Tidak Aspek Penilaian Skor

menerima masukan

benar
Skor Rata-Rata yang Diperoleh



3. EVALUASI III : TUGAS III – 
LAPORAN AKHIR

Kursus
Kredit
Nomor Modul
(Subjek)
Tujuan dari
Modul

Perencanaan Kota Terapan
3 sks
Modul 1,2,3

• Mahasiswa mampu menyusun desain survei
• Mahasiswa dapat memperoleh data perencanaan sesuai dengan kebutuhannya

• Siswa mampu menyusun data yang informatif
• Mahasiswa mampu menganalisis setiap aspek perencanaan
• Siswa mampu menghubungkan hasil analisis setiap aspek
perencanaan untuk menghasilkan perencanaan masalah, potensi dan masalah

• Mahasiswa mampu merencanakan pola ruang, struktur ruang,
program implementasi, dan pedoman pengendalian
• Siswa mampu membuat laporan rencana yang informatif
• Siswa mampu menyajikan laporan secara lisan
C1, C2, C3, C4, C5, C6

Tujuan dari
penugasan
Kedalaman
tugas (C1 sd
C6)
Detail Tugas Terlampir di bawah ini, tentang uraian tugas dan kriteria 

penilaian



EVALUASI III:

LAPORAN RENCANA

A.TUJUAN

Evaluasi III bertujuan agar siswa dapat menyusun rencana wilayah perencanaannya. Bentuk rencana 
yang dihasilkan berupa rencana pola tata ruang, rencana tata ruang, program pelaksanaan, dan 
pedoman pengendalian. Siswa juga mampu mempresentasikan laporan rencana secara lisan dengan 
jelas.

B.BAHAN

Dalam bentuk laporan Rencana dan penyajian laporan rencana

C. IMPLEMENTASI

Tugas dikerjakan secara berkelompok (5-6 orang) dalam bentuk laporan dan presentasi.

D. FORMAT LAPORAN
Laporan Fakta disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Perkenalan
2. Tinjauan Kebijakan

3. Gambaran Umum Wilayah Perencanaan

4. Analisis Aspek Perencanaan
5. Isu, Potensi, dan Masalah di Wilayah Perencanaan
6. Rencana Struktur Ruang
7. Rencana Pola Tata Ruang

8. Indikasi Program Pembangunan
9. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tugas disusun dalam bentuk e-book kelas, dan softcopy dikumpulkan dengan 
mengunggahnya ke drive online kelas

E. PENYAMPAIAN LAPORAN
• Evaluasi I diajukan pada minggu ke-14
• Materi Evaluasi I disampaikan pada minggu ke-14 dan ke-15



E. KRITERIA EVALUASI LAPORAN AKHIR (30%)

Evaluasi
Aspek

Baik sekali
86-100

Bagus
76-85

Rata-rata
66-75

Buruk

56-65
Sangat buruk

0-55Tidak

1

Skor

Akurasi dalam

merumuskan Spasial
Pola dan
Struktur

spasial yang dihasilkan
pola dan spasial
struktur dapat menangani 
masalah, potensi, dan
masalah daerah 
perencanaan

Dalam ruang
struktur dan spasial
pola itu
diproduksi, ada 
sejumlah kecil yang
belum mampu 
menangani masalah, 
potensi, dan
masalah dari
daerah perencanaan

Sebuah indikasi kecil 
dari program dan
pedoman pengendalian adalah

tidak sistematis
dijabarkan dari
struktur ruang dan
pola

spasial
struktur dan
pola spasial
dihasilkan memiliki
belum menangani 
masalah, potensi
dan masalah dalam
daerah perencanaan

spasial
struktur dan
pola spasial
dihasilkan tidak
terkait dengan
masalah, potensi,
dan masalah dari
daerah perencanaan

spasial
struktur dan
pola tidak
Baik

2 Ketepatan dalam
meremuskan
Program Indikasi
dan pedoman
pengendalian

Indikasi program dan 
pedoman kontrol dapat
menggambarkan struktur 
dan pola ruang secara 
sistematis

Kebanyakan program

indikasi dan
pedoman kontrol
tidak
secara sistematis
diuraikan dari
spasial
struktur dan
pola
Media
presentasi yang
cukup
informatif, kurang
mampu menjelaskan

secara lisan
sesuai dengan
alokasi dari
waktu, kurang bisa 
menjawab pertanyaan
benar, dan kurang

Program
indikasi dan
pedoman kontrol
kurang relevan
untuk spasial

struktur dan
pola

Program
indikasi dan
pedoman kontrol
salah

3 Kemampuan presentasi Media informatif
presentasi, bisa
jelaskan secara lisan
sesuai waktu
alokasi, dapat menjawab
pertanyaan dengan benar, dan 

dapat mengurutkan dan menerima 

entri dengan benar

Media yang informatif
presentasi, bisa
jelaskan secara lisan
sesuai waktu
alokasi, tidak dapat
jawab pertanyaan
dengan benar, dan tidak dapat

untuk memilah dan

menerima masukan

benar

Media
presentasi yang
kurang
informatif, kurang
mampu menjelaskan

secara lisan sesuai
untuk alokasi waktu,
kurang mampu

jawab pertanyaan
benar, dan kurang
dapat menerima

Mempresentasikan

tidak informatif
data



Evaluasi
Aspek

Baik sekali
86-100

Bagus
76-85

Rata-rata
66-75

Buruk

56-65
Sangat buruk

0-55Tidak Skor

dapat mengurutkan dan 

menerima masukan

benar

masukan dengan benar

Skor Rata-Rata yang Diperoleh



4. EVALUASI IV :
TUGAS IV – UJIAN LISAN

Kursus
Kredit
Nomor Modul
(Subjek)
Tujuan dari
modul

Perencanaan Kota Terapan
4 sks
Modul 1,2,3

• Mahasiswa mampu menyusun desain survei
• Mahasiswa dapat memperoleh data perencanaan sesuai dengan kebutuhannya

• Siswa mampu menyusun data yang informatif
• Mahasiswa mampu menganalisis setiap aspek perencanaan
• Siswa mampu menghubungkan hasil analisis setiap aspek
perencanaan untuk menghasilkan perencanaan masalah, potensi dan masalah

• Mahasiswa mampu merencanakan pola ruang, struktur ruang,
program implementasi, dan pedoman pengendalian
• Mahasiswa mampu menjelaskan proses dan produk 

perencanaan kota yang dihasilkan sesuai dengan penalarannya 
C1, C2, C3, C4, C5, C6

Tujuan dari
penugasan
Kedalaman
tugas (C1 sd
C6)
Detail Tugas Terlampir di bawah ini, tentang uraian tugas dan kriteria 

penilaian



EVALUASI IV:

UJIAN ORAL

Evaluasi IV berupa ujian lisan. Setiap anggota kelompok akan diwawancarai oleh dosen 
kelas terkait dengan proses dan product planning yang telah dilakukan.

A. TUJUAN

Tujuan Evaluasi IV adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses perencanaan dan produk 
yang telah disusun sesuai dengan penalarannya

B. IMPLEMENTASI
• Evaluasi Individu
• Pelaksanaan Evaluasi IV akan dilakukan mulai minggu ke-16



C. KRITERIA EVALUASI (30%)

Evaluasi
Kriteria

Baik sekali
86-100

Bagus
76-85

Rata-rata
66-75

Buruk

56-65
Sangat buruk

0-55
Skor

Akurasi dalam

menjawab
Mampu menjelaskan 
hubungan antara
aspek perencanaan
untuk menghasilkan spasial

struktur dan
pola spasial,
indikasi program,
dan kendalikan

pedoman

Sebagian besar mampu 

menjelaskan

hubungan
antar aspek
berencana untuk menghasilkan

struktur ruang dan
pola spasial,
indikasi program,
dan kendalikan

pedoman

Ada yang bisa 
menjelaskan
hubungan
antar aspek
berencana untuk menghasilkan

struktur ruang
dan spasial
pola, program
indikasi, dan
pedoman kontrol

Sebagian besar tidak 

dapat menjelaskan

hubungan
antar aspek
berencana untuk

menghasilkan spasial

struktur dan
pola spasial,
program
indikasi, dan
pedoman kontrol

Tidak bisa
jelaskan
hubungan
di antara
aspek dari
berencana untuk

menghasilkan

spasial
struktur dan
pola dari
ruang, program
indikasi,
dan kendalikan

pedoman

Kemampuan untuk mengkritik Mampu mengkritik dan 

memberikan yang tepat

masukan terkait 
proses perencanaan
itu sudah
dilakukan

Sebagian besar mampu 

mengkritik dan memberikan

masukan yang sesuai
terkait dengan
proses perencanaan

itu sudah
dilakukan

Ada yang mampu mengkritik 

dan memberikan

masukan yang sesuai
terkait dengan
proses perencanaan

itu sudah
dilakukan

Kebanyakan dari mereka 

tidak mampu

mengkritik dan

menyediakan

masukan yang sesuai

tentang
proses perencanaan

itu sudah
dilakukan

Tidak bisa
mengkritik dan

menyediakan

sesuai
masukan terkait
rencana
proses itu
telah
dilakukan

Skor Rata-Rata yang Diperoleh


