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Deskripsi Mata Kuliah 
Mahasiswa mampu memahami kerangka hukum dan administrasi 
pembangunan dalam penataan ruang, prinsip-prinsip hukum dan administrasi 
pembangunan, mengenali permasalahan penataan ruang ditinjau dari aspek 
hukum, mengenali permasalahan penataan ruang ditinjau dari aspek 
administrasi pembangunan dan memberikan penyelesaian sederhana dalam 
permasalahan penataan ruang dari aspek hukum dan administrasi 
pembangunan.  
Capaian Pembelajaran Lulusan yang Dibebankan Mata Kuliah 

Pengetahuan 

1. 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..  

2. Menguasai teknik-teknik dan proses-proses 
perencanaan wilayah dan kota secara kualitatif, 
kuantitatif, pemodelan spasial (sistem informasi 
geografis) dan teknik presentasi. 

Ketrampilan 
Khusus 

1. 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. 

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

Ketrampilan 
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 
 



Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Pengetahuan 

1. Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip hukum 
dan administrasi pembangunan 

2. Mahasiswa mampu mengenali masalah pembangunan 
wilayah dan kota ditinjau dari aspek regulasi  

3. Mahasiswa mampu mengenali masalah pembangunan 
wilayah dan kota ditinjau dari aspek administrasi 
pembangunan 

Ketrampilan 
Khusus 

Mahasiswa mampu memberikan contoh kasus masalah 
regulasi dan administrasi pembangunan dalam praktek 
pembangunan wilayah dan kota 

Ketrampilan 
Umum 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memaparkan secara 
terperinci contoh kasus permasalahan regulasi dan 
administrasi pembangunan dalam praktek pembangunan 
wilayah dan kota 

Capaian Pembelajaran Modul 
1. Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar Administrasi 

Negara, Administrasi Pemerintah, Administrasi Pembangunan dan 
Administrasi Perencanaan 

2. Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip hukum dan peraturan 
perundangan 

3. Mahasiswa mampu memahami peraturan perundangan yang bertautan 
dengan Penataan Ruang, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan 
Perundangan tentang Pertanahan 

4. Mahasiswa mampu memahami peraturan perundangan yang bertautan 
dengan Penataan Ruang, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan 
Perundangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

5. Mahasiswa mampu memahami peraturan perundangan yang bertautan 
dengan Penataan Ruang, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan 
Perundangan tentang Kawasan Lindung 

6. Mahasiswa mampu memahami peraturan perundangan tentang Penataan 
Ruang 

7. Mahasiswa mampu memahami prosedur dan proses penyusunan dan 
penetapan rencana tata ruang 

8. Mahasiswa mampu memahami Tahapan Pelaksanaan Pemanfaatan 
Ruang 

9. Mahasiswa mampu memahami koordinasi kelembagaan dalam 
pelaksanaan pemanfaatan ruang 

10. Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar Administrasi 
Negara, Administrasi Pemerintah, Administrasi Pembangunan dan 



Administrasi Perencanaan 
11. Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip hukum dan peraturan 

perundangan 
12. Mahasiswa mampu memahami peraturan perundangan yang bertautan 

dengan Penataan Ruang 
13. Mahasiswa mampu memahami penyelenggaraan penataan ruang sebagai 

implementasi administrasi perencanaan penataan ruang 
14. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah regulasi yang bertautan 

dengan perencanaan wilayah dan kota, serta pembangunannya 
15. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan 

mensistemasikan peraturan perundangan yang berkaitan dengan 
perencanaan wilayah dan kota, serta pembangunannya 

16. Mahasiswa mampu memahami implementasi peraturan perundangan 
yang bertautan dengan permasalahan perencanaan wilayah dan 
pembangunan kota 

Pokok Bahasan 
1. Pengenalanan Administrasi Negara, Administrasi Pemerintah, 

Administrasi Pembangunan dan Administrasi Perencanaan 
2. Prinsip-Prinsip Hukum 
3. Peraturan Perundangan yang terkait dengan Perencanaan 
4. Penyelenggaraan penataan ruang sebagai implementasi administrasi 

Perencanaan Penataan Ruang 
5. Pembahasan Studi Kasus 

Prasyarat 

- 
Pustaka 
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