
departemen
Nama kursus
Kode Kursus
Semester
Kredit
Penceramah

Teknik Evaluasi Pembangunan 
Perencanaan Wilayah dan Kota 
DK184803
VII
2
Putu Gde Ariastita, ST, MT

Bahan Studi 1. Pendekatan dan prosedur manajemen
2. Pendekatan dan teknik kuantitatif
3. Pendekatan dan teknik kualitatif
1.1Hasil Belajar yang Diharapkan Mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis perencanaan kota dan wilayah dalam aspek studi 

perkotaan, studi wilayah, ilmu spasial, ilmu data & aplikasi komputer, sosial politik, pengelolaan 
lingkungan, desain lingkungan binaan, infrastruktur dan sistem transportasi, studi pesisir , manajemen, 
ekonomi
Mampu menerapkan teknik dan proses perencanaan kota dan wilayah secara kualitatif, kuantitatif, 
pemodelan spasial (sistem informasi geografis) dan teknik penyajian

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar evaluasi
2. Mahasiswa mampu memahami pemanfaatan berbagai teknik evaluasi
3. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi sederhana terhadap suatu kebijakan/program sesuai dengan tekniknya

1.2

Hasil Pembelajaran Kursus

KULIAH
RE NO.

1

Pembelajaran yang Diharapkan

Hasil
Siswa mampu
memahami dasar
konsep evaluasi

Cakupan Sedang belajar

Metode
Kuliah dan
Diskusi

Kursus
Durasi
100
100

Metode dari
Pengiriman

Diskusi
literatur
pendampingan

Temuan
sastra
Diskusi

Kebijakan Penilaian penilaian
(%)

Evaluasi publik
manajemen kebijakan dan
perencanaan tata ruang

120

2 Definisi, tujuan,
karakteristik, dan 
fungsi evaluasi

Kuliah dan
Diskusi

100

100
120

Pendampingan

literatur
membaca

Diskusi3 Pendekatan dari
evaluasi

Kuliah dan
Diskusi

100
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(penilaian semu,
formal, teoretis
keputusan)

100
120

Pendampingan

literatur
membaca

Diskusi
Pendampingan

literatur
membaca

Ulangan

4 Kriteria evaluasi Kuliah dan
Diskusi

100
100
120

5 Konsep dasar dari
evaluasi

tes 100 Akurasi dalam
memahami konsep 
dasar evaluasi
teknik dan mereka
aplikasi

Individu
20%

100
120

Pendampingan

Individu
sedang belajar

Presentasi
dan
Diskusi

6 Siswa mampu
memahami pemanfaatan 
berbagai evaluasi
teknik

Teknik evaluasi:
CBA

Diskusi 100 Akurasi dalam meninjau
konsep dasar teknik 
evaluasi dan 
aplikasinya

Kerja tim
30%

100
120

Pendampingan

Laporan
Penyelesaian
Presentasi
dan
Diskusi

7 Teknik evaluasi:
Penilaian Dampak

Diskusi 100 Akurasi dalam meninjau
konsep dasar teknik 
evaluasi dan 
aplikasinya

100
120

Pendampingan

Laporan
Penyelesaian
Presentasi
dan
Diskusi

8 Teknik evaluasi:
Evaluasi Partisipatif

Diskusi 100 Akurasi dalam meninjau
konsep dasar teknik 
evaluasi dan 
aplikasinya

100
120

Pendampingan

Laporan
Penyelesaian
Presentasi
dan
Diskusi

9 Teknik evaluasi:
Delphi

Diskusi 100 Akurasi dalam meninjau
konsep dasar teknik 
evaluasi dan



aplikasi mereka
100
120

Pendampingan

Laporan
Penyelesaian
Presentasi
dan
Diskusi

10 Teknik evaluasi:
AHP

Diskusi 100 Akurasi dalam meninjau
konsep dasar teknik 
evaluasi dan 
aplikasinya

100
120

Pendampingan

Laporan

Penyelesaian
Presentasi
dan
Diskusi

11 Teknik evaluasi:
Evaluasi Partisipatif

Diskusi 100 Akurasi dalam meninjau
konsep dasar teknik 
evaluasi dan 
aplikasinya

100
120

Pendampingan

Laporan

Penyelesaian
Presentasi
dan
Diskusi

12 Evaluasi formal
teknik

Diskusi 100 Akurasi dalam meninjau
konsep dasar teknik 
evaluasi dan 
aplikasinya

100
120

Pendampingan

Laporan

Penyelesaian
asistensi dan
Diskusi
Pendampingan

Survei
Presentasi
dan
Diskusi

13 Mahasiswa mampu melakukan 
evaluasi sederhana terhadap 
suatu kebijakan/program sesuai 
dengan tekniknya

penjelasan dari
kasus evaluasi

Kuliah dan
Diskusi

100

100
120
10014 Kasus evaluasi kebijakan 

publik
Diskusi Akurasi dalam

perumusan masalah 
evaluasi kebijakan 
publik, kriteria evaluasi, 
dan penetapan
teknik analisis, dan 
proses evaluasi

Kerja tim:
40%
Individu:
10%

100
120

Pendampingan

Laporan

Penyelesaian



15 Kasus evaluasi kebijakan 
publik

Diskusi 100 Presentasi
dan
Pendampingan

Laporan
Penyelesaian
Presentasi
dan
Pendampingan

Laporan
Penyelesaian

100
120

16 Kasus evaluasi kebijakan 
publik

Diskusi 100

100
120

Materi kursus yang disarankan : (Maks 5)
1. Borri, Dino, dll (1997), Evaluating Theory-Practice and Urban-Rural Interplay in Planning, Kluwer Academic Publishers
2. Chadwaick, George (1978), Pandangan Sistem Perencanaan, Pergamon Press
3. Dunn, William N (2000), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
4. Gray, Clive (2002), Pengantar Evaluasi Proyek, PT Gramedia Utama
5. Krueckeberg, dkk (1974), Analisis Perencanaan Kota: Metode dan Model, John Wiley & Sons Inc



EVALUASI KURSUS

Proporsi dan mekanisme penilaian Teknik Evaluasi Pembangunan adalah :

1. Evaluasi I (30%) : Tinjauan Kritis (C1, C2)
- Tugas Individu
- Mampu menjelaskan konsep dan teknik evaluasi

2. Evaluasi II (30%) : Ujian Tulis (C1, C2,C3)
- Tugas Individu
- Mampu merangkum materi kuliah dengan lengkap, ringkas, dan dengan penjelasan 

tersendiri
3. Evaluasi III (20%) : Studi Evaluasi Kebijakan Publik (C1, C2, C3, C4, C5)

- Kelompok Tugas

- Menyusun dokumen evaluasi perencanaan
4. Evaluasi IV (20%) : Presentasi Evaluasi Kebijakan Publik (C1, C2, C3, C4, C5)

- Kelompok Tugas

- Mampu menjelaskan dokumen evaluasi yang dibuat



RENCANA EVALUASI DAN RENCANA PENILAIAN EVALUASI PEMBANGUNAN
TEKNIK

1. EVALUASI I :
TUGAS I – Tinjauan Kritis (C1, C2)

Nama kursus
Kredit
Modul
Objektif

Teknik Evaluasi Perencanaan 
2 SKS
Modul 1, 2, 3
- Mahasiswa mampu mengetahui regulasi publik dan konsep evaluasi
- Mahasiswa mampu memahami konsep dasar evaluasi

Pembelajaran Obyektif
Ulasan kritis

- Mahasiswa mampu memahami konsep dan teknik dalam 
perencanaan evaluasi

C1, C2Tingkat Departemen

Tugas 1 (C1 sampai 
dengan C6)
Rincian Tugas 1 Deskripsi tugas dan kriteria penilaian terlampir di bawah ini



EVALUASI I:
TUGAS I – TINJAUAN KRITIS

A.TUJUAN
Evaluasi I bertujuan untuk menggali pemahaman siswa terhadap konsep dan teknik dalam 

evaluasi rencana pengembangan.

B.BAHAN
Bentuk tugasnya adalah menyusun artikel jurnal review tentang pengembangan dan 

evaluasi kebijakan publik. Jurnal yang dijadikan acuan adalah jurnal yang bereputasi 
(terakreditasi nasional atau ter index scopus). Sebelum menjadi bahan referensi tugas, artikel 
jurnal yang dipilih dapat diasistensikan atas persetujuan profesor.

C. PELAKSANAAN EVALUASI ITugas 
dilakukan secara individu
Satu referensi artikel hanya boleh ditinjau oleh seorang siswa

D. FORMAT LAPORAN
Menulis resensi tidak hanya sekedar meringkas, tetapi juga memberikan ide dan pendapat terhadap topik/
tulisan yang disintesakan, dapat dilakukan melalui perbandingan dengan kasus lain yang relevan. Panjang 
tulisan/review maksimal 5 halaman, kertas A4, spasi 1,5. (kelebihan halaman tidak akan diperiksa)

Lampirkan sumber bacaan
Seluruh tugas review mahasiswa untuk disusun dalam bentuk e-book kelas, dan 
dikumpulkan softcopy dengan upload di drive online

E. KRITERIA PENILAIAN
-
-
-

Kualitas sumber jurnal (30%)
Akurasi review isi artikel (40%) Pelajaran atau 
opini penulis (30%)

F. PEMBANTUAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
Evaluasi 1 disampaikan pada minggu ke 8 materi 
Evaluasi I tidak disampaikan.



G. KRITERIA PENILAIAN

Bobot penilaian evaluasi I adalah 30%, terdiri dari :

Tidak Skor
Aspek Bagus sekali Bagus Cukup Buruk Sangat buruk Skor

1 kebugaran
substansi dari
yang dibahas
masalah dengan

tema

Masalah sesuai

topik, hingga
tanggal, memiliki

masalah yang tepat

perumusan

Masalah sesuai

topik, tidak
terkini,
memiliki yang tepat

isu
perumusan

Kesesuaian zat
topik, naik
sampai saat ini, tapi

masalah
perumusan
tidak
tepat

Zat
tidak muat
topik,
masalah
perumusan
tidak
tepat

Zat
tidak muat
topik,
tidak ada
isu

2 Akurasi aktif
meringkas
yang penting
ide tentang
artikel

Tepat, dengan
luas
ide tentang
isu

Tepat, tapi
dengan lebih sedikit

luas
ide

Tepat Kurang tepat Tidak ada
ringkasan dari

masalah
konsep

3 Akurasi dari
ulasan kritis
menuju
substansi dari
jurnal

Kritis,
Tepat pada
memberikan

ulasan kritis,
Sesuai
dalam memilih
terkini
referensi

Tepat pada
memberikan

ulasan kritis,
Benar pada
mengambil
hingga saat ini

referensi

Tepat pada
memberikan kritik

ulasan, tapi
NS
referensi
digunakan tidak

tepat

Kritikus memiliki

kurang tepat,
Referensi
digunakan tidak

tepat

Pengulas
memberi

tidak pantas
dan kritis
meninjau dan

memilih
salah
referensi

4 Hasil
diskusi
dan pelajaran

terpelajar

Pembahasannya adalah

terstruktur dan
luas,
Pelajaran yang Dipetik

menjawab soal
dan berikan
contoh terbaik
praktek

Pembahasannya adalah

terstruktur dan
luas,
Pelajaran yang Dipetik

menjawab soal

Ada
diskusi tapi
tidak terstruktur

juga bukan

luas,
Pelajaran
dipelajari adalah

benar

Ada
diskusi tapi
tidak terstruktur

juga bukan

luas,
Pelajaran
dipelajari adalah

tidak benar

Diskusi
tidak
tersusun,
pelajaran yang didapat

tidak benar

5 Akurasi dari
meringkas
NS

NS
kesimpulan
dan pelajaran

Kesimpulan
dan pelajaran

dipelajari adalah

NS
kesimpulan
dan pelajaran

NS
kesimpulan
dan pelajaran

NS
kesimpulan
dan pelajaran



Tidak Skor
Aspek Bagus sekali Bagus

benar

Cukup Buruk Sangat buruk Skor

kesimpulan
dan pelajaran

terpelajar

dipelajari adalah

benar dan
luas

dipelajari adalah

benar
cukup

dipelajari memiliki

kurang tepat
dipelajari adalah

tidak benar

Skor rata-rata yang diperoleh



2. EVALUASI II : TUGAS II – 
Ujian Tulis

Nama kursus
Kredit
Modul
Objektif

Teknik Evaluasi Pengembangan 2 
sks
Modul 1, 2, 3
- Mahasiswa mengetahui konteks evaluasi dalam kebijakan publik
- Siswa memahami konsep dasar dalam evaluasi
- Siswa memahami pemanfaatan berbagai teknik dalam evaluasi

Pembelajaran Obyektif
Tugas II
Tingkat Departemen

Tugas II (C1
hingga C6)
Rincian Tugas II

- Mahasiswa mampu merangkum konsep dan teknik dalam evaluasi 
kebijakan publik

C1, C2, C3

Deskripsi tugas dan kriteria penilaian terlampir di bawah ini



EVALUASI II:

TUGAS II – UJIAN TERTULIS

A. FORMAT
Evaluasi 2 berupa ujian tulis yang merangkum teknik materi Perencanaan Evaluasi 

dengan open book.

B.TUJUAN
Tujuan Evaluasi 2 adalah untuk menilai kemampuan nalar mahasiswa dalam 

merangkum materi perkuliahan yang berkaitan dengan konsep dan teknik dalam evaluasi 
kebijakan publik. Siswa diharapkan dapat merangkum materi dengan bahasa dan polanya 
sendiri dengan tepat, ringkas, sistematis, dan terstruktur.

C. KRITERIA PENILAIAN
Meringkas substansi
Meringkas struktur

D. PELAKSANAAN EVALUASI 2Evaluasi 
individu
Evaluasi 2 akan dilaksanakan pada minggu ke 10



E. KRITERIA PENILAIAN

Bobot penilaian Evaluasi 2 adalah 30%, terdiri dari :

Penilaian
aspek

Bagus sekali
86-100

Bagus
76-85

Cukup
66-75

Buruk

56-65
Sangat buruk

0-55Tidak

1

Skor

Meringkaskan
Zat

Lengkap, komprehensif, 
sistematis, dan terstruktur

Menyelesaikan,

komprehensif, dan
sistematis
Terstruktur dengan
kombinasi tabel
dan sistematis
deskripsi kalimat

Lengkap dan
luas

Menyelesaikan Belum lengkap

2 Meringkaskan
Struktur

Terstruktur dalam diagram yang 
sistematis

Bentuk dari
keterangan
kalimat itu
sistematis

Dalam bentuk
titik-titik
diskusi tentang
kurang sistematis

Tidak terstruktur

Skor rata - rata



3. EVALUASI III :
TUGAS III – EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Nama kursus
Kredit
Modul
Objektif

Teknik Evaluasi Pengembangan 2 
sks
Modul 1,2,3,4
- Mahasiswa mengetahui konteks evaluasi dalam kebijakan publik
- Siswa memahami konsep dasar dalam evaluasi
- Siswa memahami pemanfaatan berbagai teknik dalam evaluasi
- Mahasiswa mampu melakukan evaluasi sederhana terhadap suatu kebijakan/program 

berdasarkan teknik yang telah dipahami
• Mahasiswa mampu melakukan evaluasi suatu kasus kebijakan publikPembelajaran Obyektif

Tugas III
Tingkat Departemen

Tugas III (C1
hingga C6)
Tugas III
rincian

C1, C2, C3, C4, C4, C5, C6

Deskripsi tugas dan kriteria penilaian terlampir di bawah ini



EVALUASI III:

LAPORAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

A.TUJUAN

Tugas ini bertujuan untuk menerapkan konsep dan teknik evaluasi dalam hal kebijakan publik 
yang akan dievaluasi. Kebijakan publik yang dievaluasi dapat berupa rencana tata ruang dan rencana 
pembangunan. Rencana tata ruang dapat berupa RTRW, rencana tata ruang RDTR, dan lainnya. 
Sedangkan rencana pembangunan dapat berupa RPJP, RPJM, renstra, hingga program tematik, seperti 
program penanggulangan kemiskinan, program infrastruktur terpadu, dan sebagainya. Secara khusus, 
melalui tugas-tugas tersebut, mahasiswa diharapkan:

A. Mendefinisikan secara rasional kebijakan yang akan dievaluasi

B. Merumuskan pendekatan evaluasi dan teknik yang digunakan
C. Memberikan penilaian terhadap kebijakan
D. Memberikan rekomendasi dari hasil penilaian yang dilakukan

B. ZAT

Substansi yang harus dimuat dalam tugas:
1. Rumusan masalah evaluasi
2. Gambaran umum kebijakan akan dievaluasi
3. Pendekatan, teknik dan kriteria evaluasi
4. Penilaian berdasarkan kriteria evaluasi
5. Kesimpulan dan rekomendasi

C. OUT PUT dan FORMAT PENULISAN
Keluaran dari tugas ini berupa kertas kerja yang disusun sesuai dengan ketentuan 

substansi tersebut di atas. Format penulisannya adalah sebagai berikut:
- Tulisan dibuat di atas kertas A4; ukuran font gratis 11-12; 1.15 spasi perhatikan tata cara 

penulisan ilmiah
- Maksimal 15 halaman, kelebihan halaman tidak akan diperiksa

D. PELAKSANAAN TUGAS
Tugas dikerjakan secara berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. Dalam pelaksanaan tugas 

kerja, setiap kelompok dapat berdiskusi. masalah yang dihadapi dosen. Tugas dikumpulkan pada minggu ke 14 dan 

dipresentasikan ke 14 sampai dengan 15.

E. KRITERIA PENILAIAN
- Evaluasi akurasi perumusan masalah
- Ketepatan pendekatan evaluasi
- Analisis akurasi evaluasi



F. KRITERIA PENILAIAN TUGAS LAPORAN UTAMA (20%)

Dimensi Bagus sekali

86-100
Bagus
76-85

Cukup
66-75

Buruk

56-65
Sangat buruk

0-55
SKOR

Ketepatan
evaluasi dari
masalah
perumusan

Memilih yang benar
kebijakan menjadi

dievaluasi. NS
masalah rasionalitas
berdasarkan formulasi

pada fakta dan logika 
yang benar

Memilih yang benar
kebijakan menjadi

dievaluasi. NS
masalah rasionalitas
formulasi sebagian besar

sudah berdasarkan fakta 
dan logika yang benar

Memilih yang benar
kebijakan yang akan 

dievaluasi. Rasionalitas
formulasi masalah
berdasarkan fakta 
dan logika relatif 
tidak cukup

Memilih yang benar
kebijakan menjadi

dievaluasi. NS
masalah rasionalitas
formulasinya kurang
berdasarkan fakta dan 
logika yang benar

Memilih yang benar
kebijakan yang akan 

dievaluasi. Rasionalitas
rumusan masalah adalah
tidak berdasarkan fakta dan 
logika yang benar

Ketepatan dari
evaluasi
mendekati

Jenis, teknik
dan evaluasi
kriteria benar

Jenis, teknik dan
kriteria evaluasi 
mayoritas benar

Jenis, teknik dan
kriteria evaluasi 
sudah cukup benar

Jenis, teknik
dan evaluasi
kriteria mayoritas
kurang presisi

Jenis, teknik dan
kriteria evaluasi salah

Analisis akurasi
evaluasi

Seluruh garis besar 
evaluasi
hasil dan analisis
benar

Sebagian besar 
analisis dan evaluasi 
hasil rumus sudah 
benar

Setengah dari 
analisis dan evaluasi 
hasil rumus benar

Sebagian besar 
analisis dan evaluasi
hasil kurang presisi
perumusan

Analisis dan
evaluasi dari
hasil rumus salah

SKOR RATA - RATA



4. EVALUASI IV :
TUGAS IV – PRESENTASI EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Nama kursus
Kredit
Modul
Objektif

Teknik Evaluasi Pengembangan 2 
sks
Modul 1,2,3,4
- Mahasiswa mengetahui konteks evaluasi dalam kebijakan publik
- Siswa memahami konsep dasar dalam evaluasi
- Siswa memahami pemanfaatan berbagai teknik dalam evaluasi

- Mahasiswa mampu melakukan evaluasi sederhana terhadap suatu 
kebijakan/program berdasarkan teknik yang telah dipahami

Pembelajaran Obyektif
Tugas IV
Tingkat Departemen

Tugas IV (C1
hingga C6)
Tugas IV
rincian

• Mahasiswa mampu mempresentasikan kasus evaluasi kebijakan publik 
yang telah diajukan secara lisan

C1, C2, C3, C4, C5

Deskripsi tugas dan kriteria penilaian terlampir di bawah ini



EVALUASI IV:

PRESENTASI TUGAS UTAMA

A. FORMAT

Evaluasi 4 merupakan tugas presentasi dari studi kasus yang dilakukan pada evaluasi 3. 
Presentasi dilakukan secara berkelompok. Tugas presentasi dilakukan dalam waktu maksimal 15 
menit, sisa waktu dilanjutkan dengan diskusi. Materi presentasi dapat disusun dengan power point 
atau media serupa.Evaluasi 4 berbentuk presentasi dari tugas studi kasus yang dikerjakan pada 
evaluasi 3.

B.TUJUAN
Tujuan Evaluasi adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan studi kasus evaluasi 

kebijakan publik yang telah diajukan secara lisan.

C. KRITERIA PENILAIAN
- Media presentasi
- Kejelasan substansi presentasi
- Diskusi

D. PELAKSANAAN EVALUASI 4
Tugas kelompok

Evaluasi Implementasi 4 akan dilaksanakan mulai minggu ke 14 sd 16



E. KRITERIA PENILAIAN TUGAS UTAMA (20%)

Dimensi Baik sekali Bagus Rata-rata Buruk Sangat buruk Skor

Teknik
dari
Presentasi

NS
presentasi
diorganisir
dengan menunjukkan

fakta bahwa

didukung oleh
contoh itu
sudah
dianalisis
berdasarkan

konsep
(10-8)

NS
presentasi
diorganisir
dan menunjukkan

fakta yang membuat

pasti mendukung
kesimpulan

NS
presentasi
memiliki titik fokus
dan menunjukkan

beberapa bukti
dukungan itu
kesimpulan

NS
presentasi
memiliki fokus

titik, tapi
bukti
NS
tidak cukup untuk

digunakan untuk membuat

sebuah kesimpulan.

Tidak ada
spesifik
organisasi.
Fakta tidak
biasanya
mendukung mereka

penyataan

(6-8) (4-5) (3-2) (0-1)
Isi Konten itu

bisa menginspirasi

pendengar
mengembangkan mereka

pikiran.

memiliki
akurat dan
menyelesaikan

presentasi.
Pendengar
punya yang baru

pengetahuan
tentang itu
topik

(6-8)

memiliki
tepat
konten tapi tidak
menyelesaikan. NS

kurang pendengar

aktif untuk
diskusikan itu
topik

konten
kurang
tepat
karena
tidak ada
data dan fakta
yang mendukung

dia

konten
tidak
akurat dan
sangat umum.
Pendengar tidak
dapatkan apa saja

pelajaran dari
ini
presentasi

(0-1)(10-8) (4-5) (3-2)
Diskusi Hak

argumentasi
dengan contoh
atau fakta

Hak
argumentasi
tapi kurang
faktanya

kurangnya
argumentasi
tapi punya fakta
atau contoh

kurangnya
argumentasi
dan tidak memiliki

contoh

Argumentasi
salah

Untuk kedalaman kriteria disesuaikan dengan TAXONOMY BLOOM

- KURSUS Dasar : Mengingat, Memahami
- KURSUS Menengah : Menerapkan, Menganalisis

- KURSUS Lanjutan : Mengevaluasi, Menciptakan


