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Deskripsi Mata Kuliah 
Sosiologi Perkotaan berfokus pada pengetahuan tentang pola sosiologis dari analisis 
masalah kota dan perkotaan. Selanjutnya mahasiswa diharapkan mampu 
mengidentifikasi dan memiliki pengetahuan tentang kerangka hubungan struktural 
antara morfologi spasial dan morfologi sosiokultural. Dalam mata kuliah ini 
mahasiswa juga diharapkan mampu mendemonstrasikan kemampuan mensintesis 
pola sosial dan dampaknya terhadap ruang perkotaan. 

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. 

3.  Mengusai metode-metode perencanaan spasial/aspasial  
dalam pengambilan keputusan 

 
 
 
 
 
 

Keterampilan 
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 public 
dan para pengambilan keputusan. 



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 

4. Mampu menyusun alternatif model keruangan/spasial 
melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk 
scenario pengaturan pola ruang dan struktur 
kota,wilayah,pesisir serta mengusulkan solusi sesuai 
konteks.  

 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 

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  

 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 
terukur  

 

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  

 
4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 
hasil analisis informasi dan data  

 
5. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 
yang berada di bawah tanggungjawabnya  

 



6. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi  

 
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

 
 
 

Pengetahuan 

1. Menguasai prinsip prinsip dan filosofi 
perencanaan dan mampu mengartikulasikan 
dalam memahami persoalan persoalan dalam 
hubungan antar manusia yang membentuk 
sebuah sistem sosial dan interaksinya dengan 
ruang yang dipengaruhi oleh perilaku masyarakat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterampilan 
Khusus 

1. Menguasai proses-proses perencanaan wilayah dan kota 
dalam aspek urban studies yang mempertimbangkan 
behavioural dan social articulation dalam implikasi - 
implikasi ruang 

2. Menerapkan aspek -aspek sosiologi dalam pemahaman 
terahdap ruang dan implikasinya pada dokumen 
perencaanaan (perencanaan kolaboratif, perencanaan 
berbasis komunitas dan perencanaan komunikatif) 

3. Mampu melakukan pengamatan secara terstruktur 
(etnografi) pada kondisi sosial perkotaan dan memahami 
implikasinya pada aspek keruangan (spasial) 

4. Mampu mengumpulkan, mengolah data etnografi sosial 
kota yang tepat sesuai dengan pendekataan perencanaan 
dan kondisi sosial yang startegis serta memanfaatkan 
aspek ICT dalam pelaksanaannya 

Keterampilan 
umum  
 

1. Mampu menganalisis jenis - jenis ruang dari perspektif 
sosiologis dan mengintepretasikan ke dalam kehidupan 
sehari - hari  
 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri maupun kelompok 
yang bertanggung jawab dan terukur dengan 
menggunakan studi kasus dalam sosiologi perkotaan  
 

Capaian Pembelajaran Modul 



 

- 

Pokok Bahasan 
1. Pengenalan: Sosiologi kota dalam dimensi multi perspektif 
2. Pendekatan dan kontruksi analisis sosial dalam studi perkotaan 
3. Kota sebagai ruang public 
4. Etnografi sebagai pendekatan dalam sosiologi kota 
5. Sosiologi ruang : Ruang kota sebagai ruang ide (perubahan - perubahan kota 

dalam krisis, perubahan teknologi, dialektika bentuk spasial dan struktur 
sosial, konfigurasi lingkungan perkotaan dan mutasi perubahan kota paska 
kota industri) 

6.  Sosiologi ruang: Ruang kota seagai ruang ekslusi : Gentrifikasi, peremajaan 
kota, social filtering 

7.  Sosiologi ruang : Ruang kota sebagai ruang intervensi: krisis ruang publik di 
perkotaan dan upaya revitalisasinya (from space to place, place attachment, 
etc) 

 
 Prasyarat 

-  
Pustaka 

 
-  

 


