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Bahan Kajian                           

Pendekatan & prosedur perencanaan wilayah 
Teknik Analisis perencanaan wilayah 
Formulasi skenario perencanaan wilayah 
Formulasi preskripsi perencanaan wilayah 
Konsep data 
Pendekatan dan teknik analisis kuantitatif 
Pendekatan dan teknis analisis kuaitatif 
Proyeksi, peramalan & formulasi visi - skenario 
Proses pengambilan keputusan 
Interaksi dan sistem sosial 
Dinamika kependudukan 
Analisis & evaluasi fisik lingkungan 
Analisis kebutuhan & penyediaan 
Analisis tematik 
Analisa ekonomi 
Model optimasi keruangan 

CPL yang dibebankan MK  

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.  
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. 

Keterampilan umum  

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 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni 

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

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
Mahasisa mampu menerapkan teori dan prinsip-prinsip proses perencanaan wilayah 
Mahasiswa mampu melakukan kegiatan survei lapangan sesuai dengan kebutuhan perencanaan 
Mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah  
Mahasiswa mampu melakukan analisa dan sintesa model-model pengembangan wilayah 
Mahasiswa mampu menyusun konsep pengembangan suatu wilayah 



Mahaiswa mampu mengkomunikasikan produk perencanaan wilayah dengan baik 
CAPAIAN PEMBELAJARAN MODUL/POKOK BAHASAN KULIAH 
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 potensi dan permasalahan wilayah dalam bentuk tabel dan grafis. 
Mampu merumuskan dinamika pembangunan berdasarkan review kebijakan terkait wilayah perencanaan 
5. Mampu menyajikan data dan informasi spasial kondisi wilayah dalam bentuk grafis dan table 
6. Mampu membuat tabulasi dan kompilasi data berdasarkan aspek-aspek  untuk perencanaan wilayah (ekonomi, daya dukung lingkungan, 
sosial-budaya, dan infrastruktur)  
7. Mampu menganalisa data dan informasi yang diperoleh dari hasil kunjungan lapangan dengan menggunakan teknik analisa perencanaan 
untuk pengembangan wilayah 
8. Mampu menganalisis tipologi pertumbuhan wilayah berbasis data dan informasi spasial 
9. Mampu membandingkan beberapa konsep pengembangan wilayah dengan menggunakan teknik dan metoda yang akurat 
10. Mampu memanfaatkan ICT untuk menghasilkan karya perencanaan yang kreatif dan inovatif 
11. Mampu menyusun konsep dan rencana pengembangan wilayah berdasarkan hasil analisa data dan informasi yang ada 
12. Mampu menerapkan proses perencanaan wilayah untuk memberikan solusi pengembangan wilayah 
POKOK BAHASAN 
Perumusan latar belakang dan tujuan perencanaan 
Perumusan tujuan perencanaan 
penerapan teori dan konsep perencanaan wilayah 
Perumusan metode perencanaan 
Delineasi wilayah perencanaan  
Perumusan disain survey  
Perumusan rencana kegiatan 
survey lapangan dan survey instansional 
Identifikasi potensi dan permasalahan wilayah 
 Identifikasi review kebijakan pembangunan 
Kompilasi data dalam bentuk infografis 
Analisa data-data aspek ekonomi 



Analisa data-data aspek daya dukung lingkungan 
Analisa data-data aspek sosial-budaya 
Analisa data-data aspek infrastruktur 
Analisa kecenderungan perubahan keruangan wilayah 
Perumusan konsep dan skenario perencanaan wilayah 
Perumusan rencana pengembangan wilayah 
Perumusan program dan kegiatan 
Pembuatan infografis hasil perencanaan wilayah 

 

Tatap 
Muka 
ke-- 

CP - MK CP - MODULE atau 
POKOK BAHASAN 

MODULE/POKO
K BAHASAN  

Kemampuan akhir 
Sub CP-MK (dari 
materi mingguan) 

Keluasan (materi 
pembelajaran - 

/MATERI 
MINGGUAN) 

Metode 
Pembelajar

an (M1 
sampai 

dengan M7) 

Estimasi 
Waktu 
(menit) 

Pengalaman 
Belajar Mhs 
(presentasi, 

tugas, 
diskusi,quiz, 
praktikum) 

Bobot Penilaian 
(%) 

Minggu 
ke 1  

Mahasisa mampu 
menerapkan teori dan 
prinsip-prinsip proses 
perencanaan wilayah 

Mampu menjelaskan 
prinsip dan konsep dasar 
perencanaan dan 
pengembangan wilayah  

Perumusan latar 
belakang dan tujuan 
perencanaan                                               
Perumusan tujuan 
perencanaan 

1. memahami proses 
praktek perencanaan 
wilayah yang akan 
dilakukan 
2. Memahami wilayah 
perencanaan 

1. Prosedur 
Perencanaan 
Wilayah 
2. Tinjaun teori 
kewilayahan 

M1, M3, M7 200 Kuliah tatap 
muka, Diskusi, 
presentasi 

  

Minggu 
ke 2 

  Mampu menjelaskan 
prinsip dan konsep dasar 
perencanaan dan 
pengembangan wilayah  

penerapan teori dan 
konsep perencanaan 
wilayah                                                        
Perumusan metode 
perencanaan 

1. memahami proses 
praktek perencanaan 
wilayah yang akan 
dilakukan 
2. Memahami wilayah 
perencanaan 

1. Prosedur 
Perencanaan 
Wilayah 
2. Tinjaun teori 
kewilayahan 

M1, M3, M7 200 Kuliah tatap 
muka, Diskusi, 
presentasi 

  

Minggu 
ke 3 

  Mampu merumuskan 
dinamika pembangunan 
berdasarkan review 
kebijakan terkait 
wilayah perencanaan 

 Identifikasi review 
kebijakan 
pembangunan dan 
pengolahan citra 

Mahasiswa mampu 
mereview kebijakan 
terkait wilayah 
perencanaan 

Review Tinjauan 
kebijakan terkait 

M1, M3, M7 200 Kuliah tatap 
muka, Diskusi, 
presentasi 

  

Minggu 
ke 4 

    Delineasi wilayah 
perencanaan               
Perumusan disain 
survey                       
Perumusan rencana 
kegiatan 

1. Mahasiswa mampu 
menyusun desaign 
survey dan 
menyiapkan perijinan 
survey 
2. Mahasiswa mampu 
mendeliniasi wilayah 
perencanaan 

Pemilihan 
pendekatan dan 
teknis analisis 
kuantitatif dan 
kualitatif  

M1, M3, M7 200 Presentasi 
Laporan 
Pendahuluan 
dan diskusi 

20% (10% Individu 
& 10 % kelompok)  



Minggu 
ke 5 

Mahasiswa mampu 
melakukan kegiatan 
survei lapangan sesuai 
dengan kebutuhan 
perencanaan 

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

Pengumpulan data 
sekunder 

Mahasiswa mampu 
mengkompilasi data 
yang telah didapatkan 

Penyajian Data M1, M3, M7 200 Kuliah tatap 
muka, Diskusi, 
presentasi 

PENGUMPULAN 
REVISI LAPDAL 

Minggu 
ke 6 

Mahasiswa mampu 
melakukan kegiatan 
survei lapangan sesuai 
dengan kebutuhan 
perencanaan 

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

survey lapangan dan 
survey instansional 

Mahasiswa mampu 
melaksanakan survey 
sesuai dengan design 
survey yang telah 
disusun 

Teknik Survey M1, M3, M7 200 Survey 
lapangan 

  

Minggu 
ke 7 

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

Identifikasi potensi 
dan permasalahan 
wilayah 

Mahasiswa mampu 
mengkompilasi data 
yang telah didapatkan 

Penyajian Data M1, M3, M7 200 Kuliah tatap 
muka, Diskusi, 
presentasi 

  

Minggu 
ke 8 

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

Kompilasi data 
dalam bentuk 
infografis 

Mahasiswa mampu 
mempresentasikan 
hasil kompilasi data 
yang telah dilakukan 

Presentasi Penyajian 
Data 

M1, M3, M7 200 Kuliah tatap 
muka, Diskusi, 
presentasi 

 

Minggu 
ke 9 

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

Analisa data-data 
aspek ekonomi         
Analisa data-data 
aspek infrastruktur  

Mahasiswa mampu 
menganalisis setiap 
aspek perencanaan 
dengan teknik analisis 
yang tepat 

Analisis data-data 
perencanaan 

M1, M3, M7 200 Kuliah tatap 
muka, diskusi, 
studi kasus. 

 

Minggu 
ke 10 

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

Analisa data-data 
aspek daya dukung 
lingkungan                                                      
Analisa data-data 
aspek sosial-budaya  

Mahasiswa mampu 
menganalisis antar 
aspek perencanaan 

Analisis data-data 
perencanaan 

M1, M3, M7 200 Kuliah tatap 
muka, diskusi, 
studi kasus. 

  

  

Minggu 
ke-11 

  Mampu menganalisis 
tipologi pertumbuhan 
wilayah berbasis data 

Analisa 
kecenderungan 
perubahan 

Mahasiswa mampu 
menganalisis antar 
aspek perencanaan 

Analisis data-data 
perencanaan dan 
sintesis 

M1, M3, M7 200 Presentasi 
Laporan 
Antara dan 

40% (20% Individu 
& 20 % kelompok) 



dan informasi spasial keruangan wilayah untuk merumuskan 
potensi dan masalah 
pengembangan 
kawasan 

Diskusi 

Minggi 
ke 12 

   Mampu 
membandingkan 
beberapa konsep 
pengembangan wilayah 
dengan menggunakan 
teknik dan metoda yang 
akurat 

Perumusan konsep 
dan skenario 
perencanaan 
wilayah 

Mahasiswa mampu 
menyusun kosep dan 
skenario perencanaan 
berdasarkan 
kecenderungan 
perkembangan 
kawasan 

Skenario 
perencanaan 

M1, M3, M7 200 Kuliah tatap 
muka, diskusi, 
studi kasus. 

PENGUMPULAN 
REVISI LAPTARA 

Minggi 
ke 13 

  Mampu menyusun 
konsep dan rencana 
pengembangan wilayah 
berdasarkan hasil 
analisa data dan 
informasi yang ada 

Perumusan rencana 
pengembangan 
wilayah 

Mahasiswa mampu 
menyusun rencana 
tata ruang wilayah 
berdasarkan hasil 
analisis yang tepat 

Pola Ruang, Struktur 
Ruang, Pemanfaatan, 
dan pengendalian 
pemanfaatan ruang 

M1, M3, M7 200 Kuliah tatap 
muka, diskusi, 
studi kasus. 

  

Minggu 
ke 14 

  Mampu menyusun 
konsep dan rencana 
pengembangan wilayah 
berdasarkan hasil 
analisa data dan 
informasi yang ada 

Perumusan rencana 
pengembangan 
wilayah 

Mahasiswa mampu 
mempresentasikan 
hasil rencana tata 
ruang wilayah 
berdasarkan analisis 
yang tepat 

Pola Ruang, Struktur 
Ruang, Pemanfaatan, 
dan pengendalian 
pemanfaatan ruang 

M1, M3, M7 200 Presentasi 
Laporan Akhir 
dan Diskusi 

20% (10% individu 
& 10% kelompok) 

Minggi 
ke-15 

  Mampu menerapkan 
proses perencanaan 
wilayah untuk 
memberikan solusi 
pengembangan wilayah 

Perumusan program 
dan kegiatan 

Mahasiswa mampu 
menyusun laporan 
rencana tata ruang di 
wilayah 
perencanaannya 

Pola Ruang, Struktur 
Ruang, Pemanfaatan, 
dan pengendalian 
pemanfaatan ruang 

M1, M3, M7 200 Kuliah tatap 
muka, diskusi, 
studi kasus, 
pengumpulan 
Laporan 

  

Minggu 
ke 16 

  Mampu menerapkan 
proses perencanaan 
wilayah untuk 
memberikan solusi 
pengembangan wilayah 

Pembuatan 
infografis hasil 
perencanaan 
wilayah 

Mahasiswa mampu 
menyusun laporan 
rencana tata ruang di 
wilayah 
perencanaannya dan 
mengkomunikasikan 
nya dengan baik 

Pola Ruang, Struktur 
Ruang, Pemanfaatan, 
dan pengendalian 
pemanfaatan ruang 

M1, M3, M7 200  Quiz 
(Pengumpulan 
Revisi Laporan 
Akhir beserta 
poster) 

20% individu 
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