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Deskripsi Mata Kuliah Praktek perancangan kota merupakan mata kuliah wajib yang berbobot 4 SKS. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa 
mampu menggunakan kriteria terukur dan tidak terukur untuk menganalisis dan membuat rancangan, serta mampu 
mempraktekkan metoda, proses dan teknik perancangan kota pada koridor atau blok kawasan yang dipilih. Metode 
pembelajaran mata kuliah ini menerapkan proyek berbasis tim. 

Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan Mata Kuliah 
Pengetahuan 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, sosial, ekonomi 
dan lingkungan. 
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 

Mampu menghasilkan rencana tata ruang yang kreatif, inovatif, keberlanjutan, dan mengakomodasi kepentingan publik 
yang hasilnya terkaji terhadap kaidah dan teori perencanaan dan mengkomunikasikannya secara visual, verbal dan tertulis 
yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik 

Sikap Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila 
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 
tanggung jawab pada negara dan bangsa 



 
 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
Pengetahuan Mahasiswa mampu mempraktekkan metoda, proses dan teknik perancangan kota pada koridor atau blok kawasan yang 

dipilih. 
Ketrampilan khusus Mahasiswa mampu menggunakan kriteria terukur dan tidak terukur untuk menganalisa dan membuat rancangan pada 

koridor atau blok kota yang dipilih. 
Pokok Bahasan  

1.  Metoda dan proses perancangan 
a.  Metoda perancangan: internalized, synoptic, incremental, fragmental, radical, pluralistic. 
b.  Proses perancangan menurut UDA (Urban Design Associate; 2003). 

2.  Teknik perancangan; 
a. Kriteria terukur: 

(1)  Kriteria ketinggian: lintasan terbang pesawat; SEP; optimasi harga; ketentuan khusus. 
(2)  Kriteria pemunduran: GS; jarak antar bangunan. 
(3)  Pemanfaatan lahan (FAR, BCR, OSR, RSR, LSR) 
(4)  Selubung bangunan 

b. Kriteria tidak terukur: 
(1)  Accessibility; compability; identity; sense; livability. 
(2)  Figure/ground, linkage, place 
(3)  Image of environment  
(4)  Kesan ruang (Ashihara) 

3. Produk perancangan 
a.  Shirvani : policy, design, guideline, program. 
b.  RTBL (Rencana Tata Bangunan dan LIngkungan) 

4. Implementasi dan strategi perancangan 
a.  Melalui regulasi 
b.  Melalui mekanisme administrasi 
c.  Melalui mekanisme finansial 
d.  Strategi peremajaan kota 
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 Pendahuluan 
a.  Penjelasan mengenai 

perkuliahan, tugas dan 
evaluasinya. 

b.  Penjelasan umum materi 
kuliah. 

 
Online 

synchronous 150 
Ceramah 
Diskusi  AMN 

 

2 Mahasiswa mampu 
mempraktekkan metoda, proses 
dan teknik perancangan kota pada 
koridor atau blok kawasan yang 
dipilih. 

Metoda perancangan dan proses 
Perancangan: Internalized, 
synoptic, incremental, 
fragmental, pluralistic, 
radical. 

Online synchronous 180 

 
Team-based 

project 
Diskusi 

 
HP 

 

3 Mahasiswa mampu menggunakan 
kriteria terukur dan tidak terukur 
untuk menganalisa dan membuat 
rancangan pada koridor atau blok 
kota yang dipilih. 

Kriteria perancangan 
Kriteria tidak terukur : 
a. Kriteria Shirvani : 

accessibility, view, 
compability, identity, sense, 
livability. 

b. Kriteria Lynch : path, 
nodes, landmark, edge, 
district. 

Online synchronous 180 
Team-based 

project 
Diskusi 

 
HP 

 

4 Mahasiswa mampu menggunakan 
kriteria terukur dan tidak terukur 
untuk menganalisa dan membuat 
rancangan pada koridor atau blok 
kota yang dipilih. 

Kriteria perancangan 
Kriteria tidak terukur : 
a. Kriteria Trancik : solid, void, 

linkage, place. 
b. Kriteria Ashihara : kesan 

ruang 

Online synchronous 180 
Team-based 

project 
Diskusi 

 
HP 

 

5 Mahasiswa mampu menggunakan 
kriteria terukur dan tidak terukur 
untuk menganalisa dan membuat 
rancangan pada koridor atau blok 

Kriteria Perancangan 
Kriteria terukur : 
ukuran konvensional dan 
inovatif 

Online synchronous 180 
Team-based 

project 
Diskusi 

 
HP 

 



kota yang dipilih. Kendali ketinggian 
bangunan: lintasan terbang 
pesawat, optimasi harga 

6 Mahasiswa mampu menggunakan 
kriteria terukur dan tidak terukur 
untuk menganalisa dan membuat 
rancangan pada koridor atau blok 
kota yang dipilih. 

Kriteria perancangan Kriteria 
terukur : 
ukuran konvensional dan 
inovatif 
Kendali pemanfaatan ruang : 
FAR, BCR, OSR, LSR, RSR 

Online synchronous 180 
Team-based 

project 
Diskusi 

 
HP 

 

 Pengumpulan Evaluasi I 
Laporan Kompilasi Data Online Asynchronous    20% 

7 Mahasiswa mampu menggunakan 
kriteria terukur dan tidak terukur 
untuk menganalisa dan membuat 
rancangan pada koridor atau blok 
kota yang dipilih. 

Kriteria perancangan 
Kriteria terukur : 
ukuran konvensional dan 
inovatif 
Kendali pemunduran bangunan : 
GSB, GS Samping, GS 
Belakang, jarak bangunan 

Online synchronous 180 
Team-based 

project 
Diskusi 

 
AMN 

 

8 Mahasiswa mampu menggunakan 
kriteria terukur dan tidak terukur 
untuk menganalisa dan membuat 
rancangan pada koridor atau blok 
kota yang dipilih. 

Kriteria perancangan Kriteria 
terukur : 
ukuran konvensional dan 
inovatif Selubung bangunan 

Online synchronous 180 
Team-based 

project 
Diskusi 

 
AMN 

 

9 Mahasiswa mampu 
mempraktekkan metoda, proses 
dan teknik perancangan kota pada 
koridor atau blok kawasan yang 
dipilih. 

Produk perancangan kota 
a. Produk perancangan kota 
Shirvani: policy, design, 
guideline, program. 
b. Produk perancangan kota di 
Indonesia: RTBL 

Online synchronous 180 

 
Team-based 

project 
Diskusi 

AMN 

 

10 Mahasiswa mampu 
mempraktekkan metoda, proses 
dan teknik perancangan kota pada 
koridor atau blok kawasan yang 
dipilih. 

Implementasi dan Strategi 
perancangan kota 
a. Mekanisme regulasi 
b. Mekanisme administrasi 
c. Mekanisme finansial 

Online synchronous 180 
Team-based 

project 
Diskusi 

AMN 

 

  Pengumpulan Evaluasi II 
Laporan Analisis Online Asynchronous    20% 



11 Mahasiswa mampu 
mempraktekkan metoda, proses 
dan teknik perancangan kota pada 
koridor atau blok kawasan yang 
dipilih. 

Implementasi dan Strategi 
perancangan kota: 
Peremajaan kota Online synchronous 180 

Team-based 
project 
Diskusi 

AMN 

 

12-13 • Mahasiswa mampu 
menggunakan kriteria terukur 
dan tidak terukur  

• Mahasiswa mampu 
mempraktekkan metoda, proses 
dan teknik perancangan kota  

Asistensi tugas kelompok 

Online synchronous 500 
Team-based 

project 
Diskusi 

AMN+HP 

 

  Pengumpulan Evaluasi III 
Konsep Perancangan 
Kawasan (Blok Plan) 

Online Asynchronous    30% 

14-16 Mahasiswa mampu 
mempraktekkan metoda, proses 
dan teknik perancangan kota pada 
koridor atau blok kawasan yang 
dipilih 

Presentasi tugas kelompok 

Online synchronous  
500 

 
Team-based 

project 
Diskusi 

AMN+HP 

 

  
Pengumpulan Evaluasi IV 
Laporan akhir (Presentasi dan 
Movie 3D) 

Online Asynchronous 150 
Team-based 

project 
Diskusi 

 30% 



RENCANA EVALUASI 
 

NO TAHAP EVALUASI BENTUK EVALUASI CPMK BOBOT (%) 

1 Evaluasi I Laporan kompilasi data 1, 2 20 

2 Evaluasi II Laporan analisis 1, 2 20 

3 Evaluasi III Konsep Perancangan Kawasan (Blok Plan) 1, 2 30 

4 Evaluasi IV Laporan akhir (Presentasi dan Movie 3D) 
 1, 2 30 

 


