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Deskripsi Mata Kuliah 
Mahasiswa mampu melaksanakan survey lapangan dan pengumpulan data dan 
informasi untuk perencanaan wilayah, menganalisa data dan informasi yang 
diperoleh dari hasil kunjungan lapangan dengan menggunakan teknik analisa 
perencanaan untuk pengembangan wilayah, serta menyusun konsep dan 
rencana pengembangan wilayah berdasarkan hasil analisa data dan informasi 
yang ada.     
Capaian Pembelajaran Lulusan yang Dibebankan Mata Kuliah 

Ketrampilan  

2.2. Mampu memanfaatkan TIK dalam pengelolaan data 
untuk menghasilkan informasi yang mudah difahami 
oleh publik dan para pengambil keputusan. 

2.3. 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. 

2.4. 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.  

2.5. 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 

3.1. 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 



Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Pengetahuan 

1. Mahasisa mampu menerapkan teori dan prinsip-prinsip 
proses perencanaan wilayah 

2. Mahasiswa mampu melakukan kegiatan survei 
lapangan sesuai dengan kebutuhan perencanaan 

3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi dan 
permasalahan wilayah  

4. Mahasiswa mampu melakukan analisa dan sintesa 
model-model pengembangan wilayah 

5. Mahasiswa mampu menyusun konsep pengembangan 
suatu wilayah 

6. Mahaiswa mampu mengkomunikasikan produk 
perencanaan wilayah dengan baik  

Ketrampilan 
Khusus 

- 

Ketrampilan 
Umum 

- 

Capaian Pembelajaran Modul 
1. Mampu menjelaskan prinsip dan konsep dasar perencanaan dan 

pengembangan wilayah  
2. Mampu menjelaskan persiapan kegiatan penyusunan rencana 

pengembangan wilayah yang berorientasi pada penataan ruang wilayah
   

3. Mampu melaksanakan survey lapangan dan pengumpulan data dan 
informasi untuk kebutuhan perencanaan wilayah   

4. Mampu menyajikan data dan informasi permasalahan pengembangan 
wilayah dalam bentuk grafis 

5. Mampu menyajikan data dan informasi potensi dan permasalahan 
wilayah dalam bentuk tabel dan grafis.   

6. Mampu menyajikan data dan informasi spasial kondisi wilayah dalam 
bentuk grafis dan table 

7. Mampu membuat tabulasi dan kompilasi data berdasarkan aspek-aspek  
untuk perencanaan wilayah (ekonomi, daya dukung lingkungan, sosial-
budaya, dan infrastruktur)  

8. Mampu memanfaatkan ICT untuk menghasilkan karya perencanaan 
yang kreatif dan inovatif 

9. Mampu menganalisa data dan informasi yang diperoleh dari hasil 
kunjungan lapangan dengan menggunakan teknik analisa perencanaan 
untuk pengembangan wilayah   

10. Mampu menganalisis tipologi pertumbuhan wilayah berbasis data dan 



informasi spasial  
11. Mampu membandingkan beberapa konsep pengembangan wilayah 

dengan menggunakan teknik dan metoda yang akurat   
12. Mampu menyusun konsep dan rencana pengembangan wilayah 

berdasarkan hasil analisa data dan informasi yang ada   
13. Mampu menerapkan proses perencanaan wilayah untuk memberikan 

solusi pengembangan wilayah   
Pokok Bahasan 

1. Perumusan latar belakang dan tujuan perencanaan 
2. Perumusan tujuan perencanaan 
3. penerapan teori dan konsep perencanaan wilayah 
4. Perumusan metode perencanaan 
5. Delineasi wilayah perencanaan  
6. Perumusan disain survey  
7. Perumusan rencana kegiatan 
8. survey lapangan dan survey instansional 
9. Identifikasi potensi dan permasalahan wilayah 
10.  Identifikasi review kebijakan pembangunan 
11.  Identifikasi penyajian inforgrafis hasil kompilasi data 
12. Analisa data-data aspek ekonomi 
13. Analisa data-data aspek daya dukung lingkungan 
14. Analisa data-data aspek sosial-budaya 
15. Analisa data-data aspek infrastruktur 
16. Analisa kecenderungan perubahan keruangan wilayah 
17. Perumusan konsep dan skenario perencanaan wilayah 
18. Perumusan rencana pengembangan wilayah 
19. Perumusan program dan kegiatan 
20. Pembuatan infografis hasil perencanaan wilayah  
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Pustaka 

1. Dimitriou, Harry T. dan Thompson, Robin. 2007. Strategic Planning for 
Regional Development in the UK. Routledge. London, UK. 

2. Nurzaman, Siti Sutriah. 2012.  
3. Rustiadi, E., Saefulhakim, S., dan Panuju, DR. 2009. Perencanaan dan 

Pengembangan Wilayah. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia. 
Jakarta. 

4. Wang, Xinhao, dan Hofe, v. Rainer.  2007. Research Methods in Urban 
and Regional Planning. Springer. Berlin. 

5. Wong, Cecilia. 2013. Indicators for Urban and Regional Planning: The 



Interplay of Policy and Methods. Routledge. London, UK.  
 


