
SATUAN ACARA PENGAJARAN 
DK18-4720 PERENCANAAN PERDESAAN 

 
DESKRIPSI MATA KULIAH: 
Mata Kuliah : DK18-4720 Perencanaan Perdesaan  
SKS  : 3 SKS 
Semester : 7 (Tujuh) 
Dosen  : Arwi Yudhi Koswara (AYK)  

  Vely Kukinul Siswanto (VKS) 
 
Tujuan: 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep dan pengertian perencanaan 

perdesaan 
2. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai kelembagaan Desa 
3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan metode Analisa dalam perencanaan 

perdesaan 
4. Mahasiswa mampu mengembangkan strategi dan program 

pengembangan/pembangunan perdesaaan 
 
Pokok bahasan: 
1. Konsepsi dan Pengertian Desa dan Perencanaan Perdesaan 
2. Kelembagaan Desa  
3. Metode dan Analisa Perencanaan Perdesaan 
4. Strategi dan program pengembangan/pembangunan perdesaan 
 
Penilaian: 
1. Evaluasi I (Presentasi Mingguan)    : 10% (Tugas Kelompok) 
2. Evaluasi II (Critical Review)    : 30% (Tugas Individu) 
3. Evaluasi III (Ujian Tulis/UTS)    : 30% (Tugas Individu) 
4. Evaluasi IV (Kajian Studi Kasus)   : 30% (Tugas Kelompok) 
 
Pustaka: 
1. Supeno, Wahyudin, perencanaan desa terpadu, ipb press, 2014 
2. Proceding Seminar Perlindungan Sumber Daya Tanah untuk Mendukung 

Kelestarian Pertanian  Tangguh, Balitkabi, 1997 
 
EVALUASI I 
Evaluasi I berbentuk TUGAS KELOMPOK dimana mahasiswa diminta mengidentifikasikan 
persoalan terkait topik dalam perkuliahan perencanaan perdesaan dari beberapa ragam 
pendekatan. Tujuan dari Evaluasi I adalah: 
● Mahasiswa mampu menemukenali persoalan “aktual” perencanaan perdesaan sesuai 

dengan materi kuliah setiap minggunya 
● Mahasiswa mampu mendeskripsikan persoalan perencanaan perdesaan yang telah 

ditemukenalinya 
● Mahasiswa mampu menyajikan fakta empiri (data kuantatif, data kualitatif) dari berbagai 

sumber rujukan terkait persoalan perencanaan perdesaan yang diangkatnya sebagai 
bahan tugas 

Presentasi Kelompok berdasarkan materi dan jadwal yang terdiri dari 3 orang dalam 
satu kelompok  



 
B. MATERI TUGAS 
Materi tugas meliputi : 
● Teori, konsep, metode pada perencanaan perdesaan 
● Analisa persoalan perencanaan perdesaan 
● Strategi pengembangan perencanaan perdesaan 
 
C. PELAKSANAAN TUGAS 
● Tugas dikerjakan secara kelompok. Draft tugas Evaluasi I dipresentasikan dalam bentuk 

Roundtable Discussion yang akan difasilitasi oleh dosen pengampu. Setiap peserta 
matakuliah diharapkan berpartisipasi dalam diskusi tersebut. 

● Mahasiswa disarankan untuk melakukan konsultasi / asistensi kepada dosen 
pengajarsebelum penyusunan draft / finalisasi tugas. 

● Tugas diketik dalam pada kertas A4 portrait, spasi 1 – 1,5, jumlah halaman tidak 
dibatasi. 

 
 
 
 
 



D. KRITERIA PENILAIAN  
 
Dimensi Sangat baik Baik Cukup Kurang 

Teknik 
Presentasi 

Presentasi terorganisasi 
dengan menyajikan fakta 
yang didukung oleh contoh 
yang telah dianalisis 
sesuai dengan tools atau 
konsep yang 
disampaikan dan 
memberikan 
rekomendasi kebijakan 

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 foku
bukti kuran
mencukupi u
digunakan da
menarik kesi

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

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 kura
karena tidak
fakta-fakta
pendukung 

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

Diskusi Argumentasi Tepat disertai 
contoh atau fakta  

Argumentasi tepat tapi 
kurang memiliki fakta 

Argumentasi kurang 
tepat, ada fakta atau 
contoh 

Argumentasi
tepat tidak a

 
 
 



EVALUASI II 
A. TUJUAN 
Evaluasi II berbentuk tugas individu melakukan KAJIAN LITERATUR dimana 
mahasiswa diminta mencari artikel/makalah yang memuat studi kasus terkait 
persoalan perencanaan perdesaan, kelembagan desa atau strategi dan program 
pengembangan desa.  
Mahasiswa menyusun resensi / kritik terhadap artikel/makalah yang bersumber dari 
Jurnal Nasional/Internasional atau Prosiding Seminar, tidak bersumber dari blog atau 
laporan akhir/tugas akhi/tesis/disertasi. 
Tujuan dari Evaluasi II adalah: 
● Mahasiswa mengetahui berbagai issue terkait perencanaan perdesaan 
● Mahasiswa mampu membandingkan antara issue yang diresensi dengan issue 

yang sama yang berkembang di Indonesia dari berbagai literatur. 
Dalam memberikan kritik, mahasiswa wajib menggunakan minimal 3 
referensi/literatur terkait artikel/makalah yang diresensi. Referensi/literatur tersebut 
dapat bersumber dari jurnal, prosiding atau laporan akhir/tugas akhir/tesis/disertasi. 
 
B. MATERI TUGAS 
Materi tugas meliputi : 
● Penjelasan Isu 
● Penjelasan Konsep dalam Artikel  
● Penjelasan/kritik 
● Kesimpulan  
● Lesson learned 
● Daftar Pustaka 
● Lampiran (artikel/makalah yang diresensi) 
 
C. PELAKSANAAN TUGAS 
● Tugas dikerjakan secara individu. Meresensi bukan menterjemahkan, tetapi  
● meresensi itu membuat ringkasan / summary, dan mendeskripsikannya dengan 

bahasa yang dikembangkan sendiri oleh peresensi. 
● 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 tidak 

dibatasi. 
● Tugas dikumpulkan pada minggu ke-14 secara online ke alamat email: 

velykazu@gmail.com  
 
 
 
 



D. KRITERIA PENILAIAN  
 
 

No Aspek Penilaian Sangat baik Baik Cukup K

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
topik,
isu tid

2 Ketepatan 
meringkas konsep 
pemikiran penting 
dalam artikel  

Sangat tepat dengan 
pemikiran yang 
komperhensif  

Sangat tepat dengan 
pemikiran yang kurang 
komperhensif  

Tepat  Kuran

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 
tepat
tidak 

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 dis
tidak te
tidak k
lessons
tidak te

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 

Kesim
lesso
kuran

 Rata-Rata Skor yang diperoleh  
  
 
 



EVALUASI III 
Evaluasi III berbentuk Ujian tulis dengan menjawab 3 – 5 soal-soal praktis terkait 
persoalan pengembangan perdesaan, konsep perencanaan perdesaan, serta tipologi 
desa dengan format Close-book. 
 
KRITERIA PENILAIAN  
 
Soal Uraian 81-100 71-80 66-70 61-51 0-50 

Lengkap  Seluruh kata 
kunci terjawab 
dengan 
penjelasan yang 
tepat dengan alur 
yang jelas 
disertai dengan 
contoh 

Seluruh kata kunci 
terjawab dengan 
penjelasan yang 
tepat tetapi 
alurnya kurang 
jelas  

Kata kunci 
terjawab 
sebagian 
dengan 
penjelasan yang 
tepat tanpa alur  

Kata kunci 
kurang tepat, 
penjelasan 
yang kurang 
tepat dan 
tanpa alur  

Tidak 
terdapat kata 
kunci dan 
penjelasan 

Kreativitas Kreativitas 
jawaban yang 
tinggi dan sangat 
tepat  

Kreativitas jawaban 
yang tinggi tetapi 
kurang tepat  

Kreativitas 
jawaban yang 
rendah  dan 
kurang tepat 

Jawaban 
terlalu umum 

Jawaban 
terlalu umum 
dan tidak 
tepat 

Komperhensif Penjelasan yang 
komperhensif 
dan dapat 
mengaitkan 
dengan aspek 
lain didukung 
fakta yang ada  

Penjelasan yang 
komperhensif dan 
dapat mengaitkan 
dengan aspek lain 
tanpa fakta 
pendukung 

Penjelasan 
komperhensif 
tetapi tidak 
menjelaskan 
keterkaitan 
dengan aspek 
lain 

Penjelasan 
yang kurang  
komperhensif 

Penjelasan 
yang tidak  
komperhensif 

 
 
EVALUASI IV 
A. TUJUAN 
Evaluasi IV berbentuk TUGAS KELOMPOK dimana mahasiswa diminta melakukan 
kajian studi kasus dengan menganalisis persoalan dan kemudian menyusun upaya 
dan rekomendasi (strategi dan program) untuk menangani persoalan 
pengembangan perdesaan yang telah ditelaah pada Evaluasi II. Tujuan dari Evaluasi 
IV adalah: 
● Mahasiswa mampu mereview beberapa referensi yang terkait dengan faktor 

penyebab timbulnya persoalan pembangunan perdesaan serta berbagai strategi 
dan program pengembangan yang relevan seperti yang telah diidentifikasi pada 
Evaluasi II 

● Mahasiswa mampu menyusun lesson learned terkait dengan strategi dan 
program pengembangan perdesaan yang telah dirumuskannya 

 
B. MATERI TUGAS 
Materi tugas meliputi : 
● Pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, dan ruang 

lingkup (pembahasan dan wilayah studi) 
● Tinjauan Pustaka  



● Metodologi 
● Gambaran Umum  
● Analisis persoalan pengembangan perdesaan 
● Strategi dan program pengembangan perdesaan 
● Kesimpulan 
● Lesson learned 
● Daftar Pustaka 
 
C. PELAKSANAAN TUGAS 
● Tugas dikerjakan secara kelompok yang beranggotakan 3-4 mahasiswa 
● 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 tidak 

dibatasi. 
 
 
 



 
D. KRITERIA PENILAIAN 
 
 

Sub Bab 81-100 71-80 66-70 6

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 emp
teoritis ku
tidak relev
urgen 

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 le
tidak sesu
topik tuga
pustaka y

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
cara mem
dan teknik
data  kura

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 leng
kurang se
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 s
kurang se
analisa da
menjawab
penelitian

 
 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

ATERI DAN SUB MATERI PEMBELAJARAN 
ISI/BENTUK 
KEGIATAN 

KEMAMPUAN AKHIR YANG 
DIHARAPKAN 

KRITERIA 
PENILAIA

N 
BO

ndahuluan dan Kontrak Kuliah :  
● Pengertian Perencanaan Perdesaan  
● Urgenitas perencanaan Perdesaan  
● Tatantangan Perencanaan Perdesan  
● Penjelasan Kontrak Kuliah  

Ceramah, dan 
Diskusi 

Mahasiswa mampu 
memahami perencanaan 
perdesaan dan 
tantangannya 
 
 

  

ngertian perencanaan desa menurut UU 
sa 
● Definisi Perdesaan  
● Definisi Perencanaan Perdesaan 
● Karakteristik Perdesaan  

Ceramah, dan 
Diskusi 

Mahasiswa mampu 
memahami teori perdesaan 
dan karakteristiknya 

 

terkaitan RTR Perdesaan (Mikro) dengan 
ncana Tata Ruang :  
● Pentingnya Dimensi Spasial Dalam 

Perencanaan Perdesaan  
● Tahapan Proses Perencanaan 

Perdesaan  
● Lingkup Rencana Tata Ruang 

Kawasan Perdesaan di Tingkat 
Kabupaten  

Ceramah, dan 
Diskusi 

Mahasiswa mampu 
memahami keterkaitan tata 
ruang dengan perencanaan 
perdesaan 

 

1

terkaitan RTR Perdesaan (Mikro) dengan 
ncana Tata Ruang :  
● Rencana Pembangunan dan Tata 

Ruang di Kawasan Perdesaan  
● Pendekatan Pemilihan Desa Pusat 

Pertumbuhan 

   

1

rmasalahan di Perdesaan 
● Gejala, Permasalahan dan Sebab 

Masalah di Perdesaan  
● Studi Kasus  

Ceramah, dan 
Diskusi 

Mahasiswa mampu 
memahami permasalahan-
permasalahan perdesaan 

 

rkembangan Tipologi Desa  
● Tipologi Perdesaan  
● Ciri-ciri Tipologi Desa  
● Penentuan Tipologi Desa 

Ceramah, dan 
Diskusi 

Mahasiswa mampu 
memahami tipologi 
perdesaan dan 
perkembangannya 

 

1

TS    Kemampu
an 
menyeles
aikan soal 
ujian 
secara 
individu 

3

embagaan Masyarakat Perdesaan 
● Tingkatan Bermasyarakat  

Ceramah, dan 
Diskusi 

Mahasiswa mampu 
memahami kelembagan 

 
1



● Lembaga Masyarakat Perdesaan  
● Kepemimpinan Perdesaan  
● Anggaran Pemerintahan Desa 

masyarakat perdesaan 

rekonomian Perdesaan  
● Sistem Ekonomi Pertanian  
● Tata Niaga Pertanian  
● Keseimbangan Harga  
● Distorsi Sistem Ekonomi  

Ceramah, dan 
Diskusi 

Mahasiswa mampu 
memahami perekonomian 
perdesaaan 

 

1

tode dan Analisa Dalam Perencanaan 
rdesaan  
● Pendekatan Partisipatif  
● Zonasi Agro-Ekologi  
● Analisis Sistem Usaha Tani  

Ceramah, dan 
Diskusi 

Mahasiswa mampu 
memahami metode analisa 
dalam perencanaan 
perdesaan 

 

1

tode dan Analisa Dalam Perencanaan 
rdesaan  
● Analisis Potensi dan Masalah  
● Analisis Kebutuhan/ Kepentingan 

(Interest Analysis) 

   

1

ategi Pembangunan Perdesaan  
● Strategi Pertumbuhan  
● Strategi Kesejahteraan  
● Strategi yang tanggap Terhadap 

Kebutuhan Masyarakat  
● Strategi Terpadu/ Menyeluruh  
● Strategi Kebijakan  

Ceramah, dan 
Diskusi 

Mahasiswa mampu 
memahami berbagai strategi 
pembangunan perdesaan 

 

1

gram  Pengembangan Kawasan 
rdesaan  

Ceramah, dan 
Diskusi 

Mahasiswa mampu 
memahami berbagai 
program pengembangan 
kawasan perdesanaan 

 

1

stensi Tugas Kelompok 
ngumpulan Critical Review 

 Mahasiswa mampu 
memberikan review dan 
kritik terhadap artikel yang 
berkaitan dengan topik 
perencanaan perdesaan, 
serta mampu memahaminya 
dalam konteks fakta di 
lapangan 

 

3

stensi Tugas Kelompok  Mahasiswa mampu 
menyelesaikan tugas studi 
kasus 

Kemampu
an secara 
kelompok 
menyelesa
ikan tugas 
studi 
kasus 



ngumpulan Tugas  Mahasiswa mampu 
menyelesaikan tugas studi 
kasus 

Kemampu
an secara 
kelompok 
menyelesa
ikan tugas 
studi 
kasus 

3

 
 
 


