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BK33 Konsep tematik
BK34 Pendekatan & prosedur management
BK36 Formulasi skenario tematik
BK35 Analisis tematik

CPL yang dibebankan MK   
Pengetahuan 
  
  

1,1 
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.  

1,2 
Menguasai teknik‐teknik dan proses‐proses perencanaan wilayah dan kota secara kualitatif, kuantitatif, pemodelan spasial 
(sistem informasi geografis) dan teknik presentasi. 

1,3 Menguasai metode‐metode perencanaan spasial/aspasial dalam pengambilan keputusan 

Keterampilan khusus 
  
  

2,1 
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.   

2,2 
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. 

2,5 

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. 

  

Keterampilan umum  

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 



  

3,3 

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 

  
3,5 

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

CP-MK                                        

Pengetahuan 
Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip  manajemen transportasi dalam memahami permasalahan-permasalahan 
transportasi kota/wilayah/pesisir. 

  
Mahasiswa mampu mengadaptasi pilihan-pilihan kebijakan transportasi untuk mempengaruhi perilaku bertransportasi 
(demand) yang dapat diterapkan guna mengatasi permasalahan transportasi perkotaan di Indonesia

  
Mahasiswa mampu mengadaptasi pilihan-pilihan kebijakan transportasi untuk mempengaruhi supply transportasi  yang 
dapat diterapkan guna mengatasi permasalahan transportasi perkotaan di Indonesia

Keterampilan khusus 
Mahasiswa mampu  menghasilkan strategi manajemen terhadap permasalahan transportasi dalam bidang sarana dan 
prasarana transportasi

  
Mahasiswa mampu mengidentifikasi solusi manajemen lalu lintas dari aspek guna lahan dan transportasi melalui 
pemahaman terhadap prosedur ANDAL 

 Mahasiswa mampu mengkomunikasikan secara verbal, visual dan tertulis dengan memanfaatkan ITK 

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

 

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 

POKOK BAHASAN  

1 Pengenalan  manajemen transportasi perkotaan
2 Pendekatan demand management dalam pengelolaan transportasi perkotaan
3 Pendekatan suplai dalam pengelolaan transportasi perkotaan (teknologi-teknologi untuk mengelola persoalan transportasi) 



4 Studi kasus: manajemen angkutan umum (kereta api/bis), terminal/station/pelabuhan, parkir.
5 Regulasi dan kelembagaan transportasi di Indonesia: Analisis dampak lalu lintas (AndalLalin)

 

Tatap 
Muka ke- 

Kemampuan 
akhir Sub CP-

MK (dari 
materi 

mingguan) 

Keluasan (materi 
pembelajaran - /MATERI 

MINGGUAN) 

Metode 
Pembelajara

n (M1 
sampai 

dengan M7) 

Estima
si 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman 
Belajar Mhs 
(presentasi, 

tugas, 
diskusi,quiz, 
praktikum) 

Kriteria dan 
Indikator 
Penilaian 

Bobot 
Penilaia
n (%) 

Dosen 

Minggu ke 
1  

Mahasiswa 
mampu 
memahami 
konsep-konsep 
manajemen dan 
prinsip dasar 
dan lingkup 
manajemen 
transportasi 
perkotaan. 

Pembahasan SAP, evaluasi, 
tugas. Prinsip-prinsip 
manajemen transportasi 
perkotaan, lingkup manajemen 
transportasi perkotaan.  

M1 100 Kuliah tatap 
muka, Diskusi  

Keaktifan 
individu 

 SN 

  Mahasiswa 
mampu 
mengidentifikasi 
berbagai jenis 
manajemen 
transportasi baik 
dari sisi 
penawaran 
maupun 
permintaan 
(supply-
demand) 

Jenis-jenis manajemen 
transportasi dan contoh 
penerapannya. 

M1 60 Kuliah tatap 
muka, Diskusi  

Keaktifan 
individu 

  SN 



  Mahasiswa 
mampu 
memahami 
persoalan-
persoalan 
manajemen 
transportasi di 
Indonesia dan 
dampaknya 

Pengenalan sistem transportasi 
Persoalan manajemen 
transportasi di Indonesia 

M1 60 Kuliah tatap 
muka, Diskusi 

Keaktifan 
individu 

   

Minggu ke 
2 

Mahasiswa 
mampu 
memahami 
pendekatan-
pendekatan 
voluntary/sukare
la dalam 
managemen 
permintaan 
transportasi 

Pendekatan voluntary, definisi 
dan strategy voluntary demand 
management.  

M1 100 Kuliah tatap 
muka, Diskusi 
Penjelasan tugas 
2  
CRITICAL 
REVIEW 
(INDIVIDU) 

Keaktifan 
individu 

  SN 

         



  Mahasiswa 
mampu 
mengadaptasi 
pendekatan 
voluntary/sukare
la dalam 
konteks masalah 
transportasi 
perkotaan di 
Indonesia  

Mekanisme penerapan voluntary 
demand management dan 
contoh-contoh aplikasinya.  

M1, M4 100 Kuliah tatap 
muka, Diskusi, 
Presentasi 

Keaktifan 
individu 

   

 Tugas 1 Kelompok 1 
Presentasi kelompok dan diskusi 
Contoh penerapan VDM dan 
perannya dalam mengatasi 
masalah transportasi di 
Indonesia

M1, m4 60 Diskusi dan 
presentasi  

Keaktifan 
individu dan 
kelompok  

20% SN 

Minggu ke 
3 

Mahasiswa 
mampu 
memahami 
pendekatan-
pendekatan 
market/pasar 
dalam 
managemen 
permintaan 
transportasi 

Pendekatan market, definisi dan 
strategy market demand 
management. 

M1 100 Kuliah tatap 
muka, Diskusi 

Keaktifan 
individu  

 SN 



  Mahasiswa 
mampu 
mengadaptasi 
pendekatan 
market/pasar 
dalam konteks 
masalah 
transportasi 
perkotaan di 
Indonesia  

Mekanisme penerapan market 
demand management dan 
contoh-contoh aplikasinya.  

M1, M4 100 Kuliah tatap 
muka, Diskusi, 
Presentasi 

Keaktifan 
individu 

   

  Tugas 1 Kelompok 2 
Presentasi dan diskusi  
Contoh penerapan MDM dan 
perannya dalam mengatasi 
masalah transportasi di 
Indonesia 

M1, M4 60 Presentasi dan 
diskusi  

Keaktifan 
individu dan 
kelompok  

20% SN 

Minggu ke 
4 

Mahasiswa 
mampu 
memahami 
pendekatan-
pendekatan 
regulasi dalam 
managemen 
permintaan 
transportasi 

Pendekatan regulasi, definisi dan 
strategy regulation demand 
management. 

M1 100 Kuliah tatap 
muka, Diskusi 

Keaktifan 
individu 

  KDM 

  Mahasiswa 
mampu 
mengadaptasi 
pendekatan 
regulasi dalam 
konteks masalah 
transportasi 
perkotaan di 
Indonesia  

Mekanisme penerapan 
regulation demand management 
dan contoh-contoh aplikasinya.  

M1, M4 100 Kuliah tatap 
muka, Diskusi, 
Presentasi 

Keaktifan 
individu 

   



  Tugas 1 Kelompok 3 
Presentasi dan diskusi  
Contoh penerapan RDM dan 
perannya dalam mengatasi 
masalah transportasi di 
Indonesia 

M1, M4 60 Presentasi dan 
diskusi  

Keaktifan 
individu dan 
kelompok  

20% KDM  

Minggu ke 
5 

Mahasiswa 
mampu 
memahami 
keterkaitan 
supply-demand 
transportasi dan 
implikasinya 
pada 
permasalahan 
transportasi kota 

Keterkaitan supply transportasi 
dan demand transportasi serta 
permasalahan transportasi 
perkotaan terutama kemacetan 
kota 

M1 100 Kuliah tatap 
muka, Diskusi, 
Presentasi 

Keaktifan 
individu 
Pengumpulan 
tugas 1  

  KDM 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
jenis-jenis TSM 
dan penerapan 
serta perannya 
dalam mengatasi 
permasalahan 
transportasi 
perkotaan 

Pengenalan Transportation 
Supply management (TSM) 

M1, M4 100 Kuliah tatap 
muka, Diskusi, 
Presentasi 

Keaktifan 
individu 

  



  Tugas 1 Kelompok 4 
Presentasi dan diskusi  
Contoh penerapan TSM dan 
perannya dalam mengatasi 
permasalahan transportasi di 
Indonesia 

M1, M4 60 Presentasi dan 
diskusi  

Keaktifan 
individu dan 
kelompok  

20% KDM  

    Pengumpulan Tugas 2 
berkelompok dengan penilaian 
individu: Critical review salah 
satu implementasi pendekatan 
manajemen permintaan 
transportasi dan adaptasi 
penerapannya dalam mengatasi 
masalah transportasi perkotaan 
di Indonesia

M1, M4 700 Pengumpulan 
makalah 
kelompok dengan 
penilaian 
individu 
Tugas 1 

Tugas kelompok 
1 

30%  

Minggu ke 
6 

Mahasiswa 
mampu 
memahami 
jenis-jenis ITS 
dan perannya 
dalam mengatasi 
permasalahan 
transportasi 
perkotaan 

Pengenalan smart transportation 
atau intelligent transport system 
(ITS)  

M1 100 Kuliah tatap 
muka, Diskusi 

Keaktifan 
individu 
Penjelasan 
tugas 3  

  SN 

    Komponen ITS dan standard 
operasi 

M1 
 

Kuliah tatap 
muka, Diskusi 

     



 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
aspek 
pengembangan 
ITS dan smart 
transportation 
dan 
kemungkinan 
penerapannya di 
Indonesia 

ITS dan smart City  
Penjelasan Tugas 3 

M1 100 Kuliah tatap 
muka, Diskusi 

Keaktifan 
individu/kelomp
ok 

   

  Tugas 1 Kelompok 5 
Presentasi dan diskusi  
Penerapan ITS dan adaptasinya 
dalam konteks Indonesia

M1, M4 60 Presentasi dan 
diskusi 

Keaktifan 
individu dan 
kelompok  

20% SN  

Minggu ke 
7 

Mahasiswa 
mampu 
memahami 
aspek 
pengembangan 
ITS dan smart 
transportation di 
Surabaya 

Asistensi penyusunan desain 
survey kunjungan SCC 

M1, M4 120 Asistensi  
Tersusunnya 
desain survey  

Keaktifan 
individu dan 
kelompok  

 SN/ 
KDM 

Minggu ke 
8 

Mahasiswa 
mampu 
memahami 
aspek 
pengembangan 
smart 
transportation 
dan 
kemungkinan 
penerapannya di 
Indonesia 

ITS dan smart City  
Kunjungan SCC  

M1, M4 160 Kunjungan 
ilmiah  

Keaktifan 
individu dan 
kelompok  

 SN/ 
KDM  



Minggu ke 
9 

Asistensi  Asistensi tugas 3  M1, M4 100 Asistensi  Keaktifan 
individu dan 
kelompok 

 SN/ 
KDM  

  Pengerjaan Tugas 3 
berkelompok: Laporan 
kunjungan SCC dan evaluasi 
kritis aplikasi ITS dan smart city 

M4 700 Mandiri  Keaktifan 
individu dan 
kelompok  

  

Minggu ke 
10 

Pengumpulan 
tugas 3 

Pengumpulan tugas 3 
Kelompok  

  Penilaian 
makalah  

Keaktifan 
individu dan 
kelompok  

25% SN/ 
KDM  

Minggu ke 
11 

Mahasiswa 
memahami 
persoalan 
manajemen 
angkutan umum 
dan strategi 
pengelolaannya 

Manajemen angkutan umum 
(kereta/bis) 

M1, M3, M4 320 Kuliah tatap 
muka, Diskusi, 
Presentasi 

  KDM 

  Tugas 1 Kelompok 6 
Presentasi dan diskusi  
Penerapan managemen angkutan 
umum, permasalahan/tantangan 
dan penanganannya  

M1, M4 60 Presentasi dan 
diskusi 

Keaktifan 
individu dan 
kelompok  

20% KDM  

Minggu ke 
12 

Mahasiswa 
memahami 
persoalan 
manajemen 
infrastruktur 
transportasi dan 
strategi 
pengelolaannya 

Manajement 
terminal/stasiun/pelabuhan 

M1, M3, M4 320 Kuliah tatap 
muka, Diskusi, 
Presentasi 

Keaktifan 
individu/kelomp
ok  

  KDM 



  Tugas 1 Kelompok 7 
Presentasi dan diskusi  
Penerapan managemen 
terminal/stasiun/pelabuhan, 
permasalahan/tantangan dan 
penanganannya 

M1, M4 60 Presentasi dan 
diskusi 

Keaktifan 
individu dan 
kelompok  

20% KDM  

Minggu ke 
13 

Mahasiswa 
memahami 
persoalan 
manajemen 
parkir  dan 
strategi 
pengelolaannya 

Manajemen parkir M1, M3, M4 320 Kuliah tatap 
muka, Diskusi, 
Presentasi 

    KDM 

    Tugas 1 Kelompok 8 
Presentasi dan diskusi  
Penerapan managemen parkir, 
permasalahan/tantangan dan 
penanganannya  

M1, M4 60 Presentasi dan 
diskusi 

Keaktifan 
individu dan 
kelompok  

20% KDM  

Minggu ke 
14 

Mahasiswa 
mampu 
mengidentifikasi 
aspek-aspek 
regulasi dan 
kelembagaan 
ANDAL 

Pengenalan regulasi dan 
kelembagaan transportasi di 
Indonesia terutama dalam tata 
laksana ANDAL 

M1 60 Kuliah tatap 
muka, Diskusi 

Keaktifan 
individu/ 

SN 

  Mahasiswa 
mampu 
memahami 
prinsip dan 
komponen 
ANDAL 

Pengenalan ANDAL, komponen 
utama ANDAL 

M1 60 Kuliah tatap 
muka, Diskusi 

Keaktifan 
individu/ 

  SN 



 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
proses/prosedur 
atau tahapan 
ANDAL 

Proses/prosedur ANDAL  M1 60 Kuliah tatap 
muka, Diskusi 

Keaktifan 
individu/ 

 SN 

 
Mahasiswa 
mampu 
memahami 
proses/prosedur 
atau tahapan 
ANDAL 

Proses/prosedur ANDAL M1 60 Kuliah tatap 
muka, Diskusi 

Keaktifan 
individu/ 

  SN 

 
Mahasiswa 
mampu 
memahami 
bagaimana 
pengembangan 
strategi ANDAL 

Strategi-strategi dalam ANDAL M1 60 Kuliah tatap 
muka, Diskusi 

Keaktifan 
individu/ 

  SN 



Minggu ke 
15 

Mahasiswa 
mampu 
memahami 
ANDAL melalui 
contoh 
komprehensif 
dan implikasi 
atau dampak-
dampaknya 
Mahasiswa 
mampu 
memahami 
ANDAL sebagai 
salah satu 
prosedur untuk 
mengenali solusi 
transportasi dari 
aspek guna 
lahan dan 
transportasi 

Contoh komprehensif ANDAL 
Memahami ANDAL melalui 
studi kasus:  

M1, M3 300 Kuliah tatap 
muka, Diskusi 
Soal latihan 
Mahasiswa 
membawa laptop 

Keaktifan 
individu/ 

  SN 

Minggu ke 
16 

Quiz mengenai 
ANDAL  

Evaluasi 4 dalam bentuk quiz 
individu  

M3, M4 200 Quiz  
Individu 

Tingkat 
pemahaman dan 
ketepatan dalam 
menjawab  quiz 

25% SN 
 

 

EVALUASI   
JENIS EVALUASI  SIFAT EVALUASI BOBOT BENTUK TUGAS TANGGAL DEADLINE 
Tugas 1: Presentasi dan 
diskusi mingguan  

Kelompok dengan penilaian 
individu (5%) dan kelompok 

20% PPT  Setiap minggu mulai 
minggu ke 2



(15%) 
  Presentasi dan diskusi 

Tugas 2: Critical Review  

Kelompok dengan penilaian 
individu (20%) dan 
kelompok (10%)

30% Makalah  Minggu ke 5 

Tugas 3: Pengenalan 
lapangan: evaluasi sistem 
SCC untuk sector 
Perencanaan dan 
Manajemen transportasi 

Kelompok  25% Kunjungan lapangan 
(kehadiran) 

Minggu ke 7 

  Laporan pengamatan Minggu ke 9
Quiz Individu 25% Quiz Minggu ke 14
 

PUSTAKA 
Ferguson, Erik 2000. Travel Demand Management and Public Policy. Ashgate..
Ewing, Reid. 1997. Transportation and Land Use Innovations. APA..
Tamin, Ofyar Z 1997. Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. Penerbit ITB. Bandung, 
Regional Cities Urban Transport. Traffic Management. DKI Jakarta Training. 
Meyer, Michael D and Eric J. Miller 2001. Urban Transportation Planning. Second Edition. Mc Graw-Hill. Singapore.
Papacostas, Constantinos S and Panos D Prevedouros. Transportation Engineering and Planning. Pearson Prentice Hall. Honolulu.
 



 

EVALUASI 1 PRESENTASI DAN DISKUSI MINGGUAN 
 

Nama MK DK184719 Manajemen Transportasi Perkotaan 
SKS 3 sks 
Modul Ke (Pokok 
Bahasan) 

Modul 2, 3, 4 (pilihan topik)  

Tujuan pembelajaran 
modul  

 Mahasiswa mampu memahami pilihan-pilihan kebijakan transportasi untuk mempengaruhi perilaku bertransportasi 
 Mahasiswa mampu mengadaptasi pilihan-pilihan kebijakan transportasi untuk mempengaruhi perilaku 

bertransportasi (demand)  yang dapat diterapkan guna mengatasi permasalahan transportasi perkotaan di Indonesia 
 Mahasiswa mampu memahami pilihan-pilihan kebijakan transportasi untuk mempengaruhi suplai transportasi 
 Mahasiswa mampu mengadaptasi pilihan-pilihan kebijakan transportasi untuk mempengaruhi supply transportasi  

yang dapat diterapkan guna mengatasi permasalahan transportasi perkotaan di Indonesia 
 Mahasiswa memahami prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana transportasi 
 Mahasiswa memahami persoalan dalam pengelolaan sarana dan prasarana transportasi di Indonesia 
 Mahasiswa mampu merumuskan strategi manajemen terhadap permasalahan transportasi dalam bidang 

sarana/prasarana transportasi (angkutan umum/stasiun/terminal/pelabuhan/parkir) 
Tujuan Pembelajaran 
Tugas 
Presentasi/diskusi 
mingguan  

 Mahasiswa mampu mengadaptasi pendekatan voluntary/sukarela, market, dan regulasi dalam konteks masalah 
transportasi perkotaan di Indonesia  

 Mahasiswa mampu memahami aspek pengembangan ITS dan smart transportation dan mengevaluasi kemungkinan 
penerapannya di Indonesia 

 Mahasiswa memahami persoalan manajemen infrastruktur (sarana/prasarana) transportasi dan strategi pengelolaannya 

Tingkat kedalaman 
tugas critical review 
(C1 sd C6) 

C5 

Detail Tugas 
Presentasi dan 
diskusi mingguan  

Terlampir di bawah mengenai deskripsi tugas dan kriteria penilaian 

 
 

 



A. JENIS TUGAS 

Tugas evaluasi I berbentuk TUGAS KELOMPOK PRESENTASI DAN DISKUSI MINGGUAN dimana mahasiswa diminta untuk mempelajari, 
memahami, membuat slide presentasi, mempresentasikan, serta mendiskusikan serta mencatat kesimpulan setiap topik mingguan mulai 
minggu ke 2 sd minggu ke 12.  

 
B. MATERI TUGAS 

Materi tugas meliputi modul 2, 3 dan 4.  

 Voluntary based demand management (VDM) 
 Market based demand management (MDM) 
 Regulation based demand management (RDM) 
 Transport supply management (TSM) 
 Intelligent Transport System (ITS) 
 Managemen infrastruktur transportasi (angkutan umum/stasiun/terminal/pelabuhan/parkir) 
 

C. PELAKSANAAN TUGAS 

 Tugas dikerjakan secara kelompok. Draft tugas Evaluasi I dipresentasikan dalam bentuk Roundtable Discussion yang akan difasilitasi oleh 1 
dosen pengajar. Setiap kelompok diminta menyediakan fotocopy bahan paparan (ppt) dengan distribusi 1 eksemplar untuk dosen dan 
beberapa eksemplar untuk anggota kelompok lainnya. Setiap peserta matakuliah diharapkan berpartisipasi dalam diskusi tersebut. 

 Mahasiswa disarankan untuk melakukan konsultasi / asistensi kepada dosen pengajar sebelum penyusunan draft / finalisasi tugas. 
 Paparan presentasi dilakukan selama 20 menit, 20 menit pendalaman/pembahasan dan 20 menit tanya jawab.  
 Pada sesi pendalaman/pembahasan, anggota kelas dapat memberikan komentar/feedback. 
 Pada sesi tanya jawab, anggota kelas dapat memberikan pertanyaan.  
 Anggota kelas yang aktif dapat memperoleh nilai keaktifan individu. 
 Salah satu anggota kelompok berperan sebagai notulen diskusi.  
 Setelah dipresentasikan dan didiskusikan, maka bahan PPT, notulensi diskusi serta kesimpulan dikumpulkan dalam format softcopy (satu 

file pdf, kode nama Tugas Mingguan_Topik Kelompok_MANTRAN) ke alamat email: sitnurlael0@gmail.com/ erli.martha@gmail.com (sesuai 
dengan nama dosen yang mengajar topik di minggu tersebut). 

 Setelah akhir kelas, setiap anggota kelas menuliskan lesson learned yang dikumpulkan di notulen acara diskusi sepanjang 300 kata dengan 
menuliskan lesson experience dan NRP nya.  



D. KRITERIA PENILAIAN (15% kelompok, 5% individu) 

Dimensi Sangat baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang Skor 

Teknik 
Presentasi 

Presentasi terorganisasi 
dengan menyajikan fakta 
yang didukung oleh contoh 
yang ditelaah sesuai 
dengan konsep yang 
disampaikan 

Presentasi terorganisasi 
dengan baik dan 
menyajikan fakta yang 
meyakinkan untuk 
mendukung kesimpulan- 
kesimpulan  

Presentasi mempunyai 
fokus dan menyajikan 
beberapa bukti yang 
mendukung 
kesimpulan- kesimpulan  

Cukup fokus, namun 
bukti kurang mencukupi 
untuk digunakan dalam 
menarik kesimpulan  

Tidak ada organisasi 
yang jelas. Fakta 
tidak digunakan untuk 
mendukung 
pernyataan  

  

 
81-100 71-80 66-70 61-51 0-50 

Substansi Isi mampu menggugah 
pendengar untuk 
mengembangkan pikiran 
dan mengandung unsur 
kreativitas dan atau 
keunikan 

Isi akurat lengkap. Para 
pendengar menambah 
wawasan baru terhadap 
topik tersebut 

Isi akurat tetapi 
tidak lengkap. Para 
pendengar kurang 
ikut aktif dalam 
membahas topik 
tersebut  

Isinya kurang akurat 
karena tidak ada data 
fakta-fakta pendukung  

Isi tidak akurat dan 
terlalu umum. 
Pendengar tidak 
mendapatkan 
pembelajaran 
apapun 

  

  81-100 71-80 66-70 61-51 0-50 

Diskusi Argumentasi Tepat disertai 
contoh atau fakta  

Argumentasi tepat tapi 
kurang memiliki fakta 

Argumentasi kurang 
tepat, ada fakta atau 
contoh 

Argumentasi kurang tepat 
tidak ada contoh 

Argumentasi tdk tepat 
atau keliru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUASI 2 CRITICAL REVIEW 
 
 
 

Nama MK DK184719 Manajemen Transportasi Perkotaan 
SKS 3 sks 
Modul Ke (Pokok 
Bahasan) 

Modul 2 (pilihan topik)  

Tujuan pembelajaran 
modul  

 Mahasiswa mampu memahami pilihan-pilihan kebijakan transportasi untuk mempengaruhi perilaku bertransportasi 
 Mahasiswa mampu mengadaptasi pilihan-pilihan kebijakan transportasi untuk mempengaruhi perilaku 

bertransportasi (demand)  yang dapat diterapkan guna mengatasi permasalahan transportasi perkotaan di Indonesia 
 

Tujuan Pembelajaran 
Tugas Critical Review  

 Mahasiswa mampu mengadaptasi pendekatan voluntary/sukarela, market, dan regulasi dalam konteks masalah 
transportasi perkotaan di Indonesia   

Tingkat kedalaman 
tugas critical review 
(C1 sd C6) 

C5 (Evaluasi) 

Detail Tugas Critical 
Review   

Terlampir di bawah mengenai deskripsi tugas dan kriteria penilaian 

 
 

 

A. JENIS TUGAS 

Tugas evaluasi I berbentuk TUGAS KELOMPOK (Pemilihan artikel dilakukan oleh setiap individu dalam kelompok) dengan penilaiian individu 
dan kelompok (tingkat dan kualitas pembahasan masing-masing artikel 20%, critical atau diskusi atau evaluasi/sintesa dan lesson learned 
pengambilan kesimpulan 10%).  

B. MATERI TUGAS 

Materi tugas meliputi modul 2.  

 Voluntary based demand management (VDM) 



 Market based demand management (MDM) 
 Regulation based demand management (RDM) 
 

C. PELAKSANAAN TUGAS 

 Tugas dikerjakan secara kelompok. Anggota kelompok 2 – 3 orang. Masing-masing anggota mengajukan satu paper atau artikel untuk 
direview. Artikel tersebut terkait satu sama lain dalam topik yang sama (VDM, MDM ataupun RDM).  

 Makalah critical review dikumpulkan pada minggu ke 5.  
 Meresensi bukan menterjemahkan, tetapi membuat ringkasan / summary, dan mendeskripsikannya dengan bahasa yang dikembangkan 

sendiri oleh peresensi. Jurnal yang akan diresensi sebelumnya harus diasistensikan kepada dosen pengajar. 
 Setelah meringkas, kemudian dilakukan evaluasi kritis serta menyertakan lesson learned dan kesimpulan.  
 Mahasiswa disarankan untuk melakukan konsultasi / asistensi kepada dosen pengajar sebelum penyusunan draft / finalisasi tugas. 
 Tugas diketik dalam pada kertas A4 portrait, spasi 1 – 1,5, jumlah halaman maksimal 3 halaman untuk ringkasan atau summary artikel dan 

7 halaman untuk critical review. Jurnal yang diresensi ikut dilampirkan.  
 Softcopy tugas dalam format “pdf” dan bersamaan dengan jurnal yang diresensi dikumpulkan dalam bentuk CD secara kolektif (1 kelas 2 

DVD). Pengorganisasian file dalam CD sebagai berikut: satu kelompok satu folder dengan nama dan NRP yang disusun berurutan dengan 
nama file: NAMA TUGAS_topik_kelompok berupa NRP_MANTRAN). Disebutkan juga artikel mana yang menjadi bahan untuk mahasiswa 
dengan NRP yang mana.  

 Softcopy tugas diserahkan di kelas kepada dosen pada minggu ke 5.  
 



D. KRITERIA PENILAIAN (20% individu, 10% kelompok) 

No Aspek Penilaian  
Sangat baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang Skor 

1 Substansi isu yang 
dibahas sesuai 
dengan topik  

Sesuai topik, up to 
date, perumusan isu 
tepat 

Sesuai topik, tidak 
up to date, 
perumusan isu  
tepat 

Sesuai topik,  
up to date, 
perumusan isu 
tidak tepat 

Tidak sesuai 
topik, 
perumusan isu 
tidak tepat 

Tidak sesuai 
topik, tidak 
ada isu 

 

2 Ketepatan 
meringkas konsep 
pemikiran penting 
dalam artikel  

Sangat tepat dengan 
pemikiran yang 
komperhensif  

Sangat tepat 
dengan pemikiran 
yang kurang 
komperhensif  

Tepat  Kurang tepat  Tidak 
terdapat 
ringkasan 
konsep 

 

3 Ketepatan hasil 
critical review 
terhadap substansi 
jurnal  

Kritis, tepat 
memberikan critikal 
review, tepat memilih 
refrensi up to date 

Tepat memberikan 
critikal review, 
tepat memilih 
refrensi up to date 

Tepat 
memberikan 
critikal review, 
refrensi tidak 
tepat 

Kritik kurang 
tepat, refrensi 
tidak tepat 

Tidak tepat 
memberikan 
critical 
review, tidak 
tepat memilih 
refrensi 

 

4 Pembahasan hasil 
dan lessons 
learned  

Diskusi pembahasan 
terstruktur dan 
komprehensif 
Lessons Learned 
menjawab isu dan 
memberikan contoh best 
practice 

Diskusi pembahasan 
terstruktur dan 
komprehensif 
Lessons Learned 
menjawab isu 

Ada diskusi 
namun tidak 
terstruktur dan 
tidak 
komprehensif, 
Ada lessons 
learned 

Ada diskusi 
namun tidak 
terstruktur dan 
tidak 
komprehensif, 
lessons learned 
tidak tepat 

Diskusi tidak 
terstruktur, 
lessons learned 
tidak tepat 

 

5 Ketepatan 
meringkas 
kesimpulan dan 
lessons learned  

Ringkasan 
kesimpulan dan 
lesson learned tepat 
dan komprehensif 

Ringkasan 
kesimpulan dan 
lesson learned 
tepat 

Kesimpulan 
dan lesson 
learned cukup 
tepat 

Kesimpulan 
dan lesson 
learned kurang 
tepat 

Kesimpulan 
dan lesson 
learned tidak 
tepat 

 

 
Rata-Rata Skor 
yang diperoleh  

  
  

 



EVALUASI 3 KUNJUNGAN SCC 
 
 
 

Nama MK DK184719 Manajemen Transportasi Perkotaan 
SKS 3 sks 
Modul Ke (Pokok 
Bahasan) 

Modul 3 (ITS – Intelligent Transport System dan smart transportation)  

Tujuan pembelajaran 
modul  

 Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis TSM dan perannya dalam mengatasi permasalahan transportasi perkotaan 
 Mahasiswa mampu memahami aspek pengembangan smart transportation dan kemungkinan penerapannya di 

Indonesia 
Tujuan Pembelajaran 
Tugas Critical Review  

 Mahasiswa mampu memahami penerapan ITS di Kota Surabaya, aspek pengembangannya, dan perannya dalam 
mengatasi permasalahan transportasi Surabaya.   

Tingkat kedalaman 
tugas critical review 
(C1 sd C6) 

C5 (Evaluasi) 

Detail Tugas Critical 
Review   

Terlampir di bawah mengenai deskripsi tugas dan kriteria penilaian 

 
A. JENIS TUGAS 

Tugas evaluasi 3 berbentuk TUGAS KELOMPOK dalam bentuk kunjungan Surabaya Command Center (SCC) dan kuliah lapangan berupa 
observasi, dan pengambilan data sekunder ataupun wawancara, serta melaporkan hasil-hasilnya dalam bentuk makalah.   

B. MATERI TUGAS 

Materi tugas meliputi modul 3.  

 Konsep dan penerapan Intelligent transportation System di Kota Surabaya. 
 Konsep dan penerapan smart transportation di Kota Surabaya 
 Peran SCC dalam konteks ITS/smart transportation Kota Surabaya 
 

C. PELAKSANAAN TUGAS 



 Tugas dikerjakan secara kelompok. Anggota kelompok 2 – 3 orang.  
 Setiap kelompok bebas memilih topik yang akan menjadi aspek pembahasan utama mengenai SCC. 
 Tugas diawali dengan melakukan kajian mengenai SCC secara online. Kemudian mahasiswa menyusun desain survey dalam rangka 

kunjungan SCC.  
 Kunjungan SCC dilakukan di minggu ke 8. 
 Pengumpulan laporan dalam bentuk makalah dilakukan di minggu ke 10. 
 Pada minggu ke 7 dilakukan asistensi (pra-kunjungan dalam bentuk persiapan desain survey) dan minggu ke 9 (pra pengumpulan laporan 

makalah).  
 Tugas diketik dalam pada kertas A4 portrait, spasi 1 – 1,5, jumlah halaman maksimal 10 halaman disertai lampiran desain survey dan 

pengumpulan data primer/sekunder.  
 Softcopy tugas dalam format “pdf” dan bersamaan dengan jurnal yang diresensi dikumpulkan dalam bentuk CD secara kolektif (1 kelas 2 

DVD). Pengorganisasian file dalam CD sebagai berikut: satu kelompok satu folder dengan nama dan NRP yang disusun berurutan dengan 
nama file: NAMA TUGAS_topik_kelompok berupa NRP_MANTRAN).  

 Susunan makalah terdiri dari: 
o Bab 1: Pendahuluan, menguraikan fakta teoritis pentingnya penerapan ITS/smart transport dan fakta empiris mengenai program-

program ITS/smart transport di Surabaya. Menjelaskan peran SCC dalam konteks tersebut.  
o Bab 2: Tinjauan pustaka: bahan literature 3 textbook/journal ilmiah/artikel ilmiah mengenai landasan teoritis ITS/smart 

Transportation. Bahan online (jumlah tdk ditentukan) mengenai aspek-aspek SCC dan perannya dalam ITS?Smart transportation 
Surabaya. 

o Bab 3: Desain survey (kebutuhan data), teknik memperoleh data, teknik mengolah data.  
o Bab 4: Data dan analisis: Laporan hasil survey dan deskripsi analisisnya baik secara kualitatif/kuantitatif sesuai dengan pertanyaan 

penelitian. Mengevaluasi peran SCC dan aspek-aspek keberhasilan smart transport/ITS yang ditunjang oleh SCC.  
o Bab 5: Kesimpulan dan rekomendasi.  

 
 



D. KRITERIA PENILAIAN (25% Kelompok) 

Sub Bab  81-100 71-80 66-70 61-51 0-50 

Pendahuluan Fakta empiris dan teoritis 
sangat lengkap dan sangat 
relevan, urgensitas 
permasalahan tinggi 

Fakta empiris dan teoritis 
lengkap dan relevan, tapi 
urgensitas permasalahan 
kurang 

Fakta empiris dan 
teoritis ada tapi tidak 
relevan dan tidak urgen 

Fakta empiris dan 
teoritis kurang lengkap, 
tidak relevan, tidak 
urgen 

Fakta empiris dan 
teoritis tidak ada dan 
tidak bisa 
merumuskan masalah 

Tinjauan 
Pustaka  

Substansi tinjauan pustaka 
lengkap dengan 
menyebutkan lebih dari 
referensi yang ditentukan, 
sintesa pustaka yang tepat 

lengkap substansi tinjauan 
pustaka sesuai dengan 
TOR, sintesa pustaka yang 
tepat 

Kurang lengkap tapi 
sesuai dengan topik 
tugas, sintesa pustaka 
yang kurang tepat 

Kurang lengkap dan 
tidak sesuai dengan 
topik tugas, sintesa 
pustaka yang tidak tepat 

Tidak lengkap dan 
tidak sesuai dan tidak 
ada sintesa pustaka 

Metodologi Data yang dibutuhkan, cara 
memperoleh data dan teknik 
mengolah data tepat dan 
dijelaskan secara detail  

Data yang dibutuhkan dan 
cara memperoleh data 
tepat tetapi teknik 
mengolah data kurang 
tepat

Cara memperoleh data 
tepat, Data yang 
dibutuhkan kurang, 
teknik mengolah data 
kurang tepat 

Data yang dibutuhkan, 
cara memperoleh data 
dan teknik mengolah 
data  kurang tepat 

Data yang 
dibutuhkan, cara 
memperoleh data dan 
teknik mengolah data  
tidak tepat

Data dan 
Analisis 

Data lengkap, analisis tepat 
dan komperhensif dengan 
interpretasi yang sesuai 

Data lengkap, analisis tepat 
dan komperhensif tanpa 
interpretasi 

Data lengkap dengan 
analisis yang kurang 
tepat 

Data lengkap tetapi 
kurang sesuai dan tanpa 
analisa

Data tidak lengkap 
dan tidak sesuai serta 
tanpa analisa

Kesimpulan Kualitas simpulan tepat 
sesuai hasil analisa dan 
menjawab tujuan penelitian 

Kualitas simpulan tepat 
sesuai hasil analisa tetapi 
kurang menjawab tujuan 
penelitian 

Kualitas simpulan tepat 
sesuai hasil analisa 
tetapi tidak menjawab 
tujuan penelitian 

Kualitas simpulan 
kurang sesuai dengan 
analisa dan tidak 
menjawab tujuan 
penelitian

Kualitas simpulan 
sangat tidak sesuai 

 
 
 
 



EVALUASI 4 (QUIZ) 
 
 

Nama MK DK184719 Manajemen Transportasi Perkotaan 
SKS 3 sks 
Modul Ke (Pokok 
Bahasan) 

Modul 5 (ANDAL)  

Tujuan pembelajaran 
modul  

 Mahasiswa mampu mengidentifikasi solusi manajemen lalu lintas dari aspek guna lahan dan transportasi melalui 
pemahaman terhadap prosedur ANDAL 

Tujuan quiz  Mahasiswa mampu memahami proses dan prosedur ANDAL serta mengidentifikasi strategi-stategi ANDAL dalam 
pengembangan kondisi lalu lintas perkotaan 

Tingkat kedalaman 
tugas critical review 
(C1 sd C6) 

C5 (Evaluasi) 

Detail Quiz   Ditentukan kemudian. Bobot nilai individu 25% 
 


