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Bahan Kajian 1. Konsep data   

2. Teori & konsep ruang   
3. Pendekatan keruangan   

CPL yang dibebankan 
MK 

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. Menguasai metode-metode perencanaan spasial/aspasial dalam pengambilan keputusan. 

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. 

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. 

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

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



CP-MK 

Pengetahuan 1. Mahasiswa menguasai teknik presentasi dan mampu menggunakan tools penunjang visualisasi 
dalam penataan ruang 

Ketrampilan Khusus 

1.  Mahasiswa mampu melakukan presentasi hasil survey data intensitas pemanfaatan ruang secara 
komunikatif, efektif, dan informatif 

2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan berbagai multimedia komunikasi visual dalam perencanaan 
kota  

3. Mahasiswa mampu membuat peta-peta sesuai kebutuhan perencanaan kota 
4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan data tentang dasar-dasar tata bangunan/indeks 

pemanfaatan ruang 
5. Mahasiswa mampu mengaplikasikan ArcGIS dalam perencanaan tata ruang 
6. Mahasiswa mampu mengaplikasikan Program AutoCad dalam perencanaan tata ruang 
7. Mahasiswa mampu mengaplikasikan Program Sketch up dalam perencanaan tata ruang 
8. Mahasiswa mampu mengaplikasikan Program Corel Draw dalam perencanaan tata ruang 
9. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan produk penataan ruang secara visual, verbal dan tertulis 

berbasis ICT          
 

Tatap 
Muka 
ke-- 

CP - MK 
CP - MODULE 
atau POKOK 

BAHASAN 

MODULE/ 
POKOK 

BAHASAN 

Kemampuan akhir 
Sub CP-MK (dari 

materi mingguan) 

Keluasan (materi 
pembelajaran - 

/MATERI 
MINGGUAN) 

Metode 
Pembelajaran 

(M1 sampai 
dengan M7) 

Estimasi 
Waktu 
(menit) 

Pengalaman 
Belajar Mhs 
(presentasi, 

tugas, 
diskusi,quiz, 
praktikum) 

Kriteria 
dan 

Indikator 
Penilaian 

Bobot 
Penilai
an (%) 

1 
UFK 

Mahasiswa 
mampu 
melakukan 
presentasi hasil 
survey data 
intensitas 
pemanfaatan 
ruang secara 
komunikatif, 
efektif, dan 

Mahasiswa 
mampu 
mengolah data 
hasil survey 
menggunakan 
media dan tool 
perencanaan 

 
Komunikasi 
dan 
Presentasi 
dalam 
Perencanaa
n Kota 

Mahasiswa 
menguasai teknik 
presentasi dan 
mampu 
menggunakan tools 
penunjang visualisasi 
dalam penataan 
ruang 

v Pengantar 
Komputasi 
Perencanaan 
v RPBK 
matakuliah 
Komputasi 
Perencanaan  
v Komunikasi dan 
Presentasi dalam 
Perencanaan Kota 

M2,M3,M4 150 Diskusi,kuliah 
 

0 



informatif 

  
Mahasiswa 
mampu 
menampilka 
data hasil 
survey 
menggunakan 
berbagai 
multiedia 
komunikasi 
visual 

 
Mahasiswa mampu 
melakukan 
presentasi hasil 
survey data 
intensitas 
pemanfaatan ruang 
secara komunikatif, 
efektif, dan 
informatif 

     

2 
UFK 

Mahasiswa 
mampu 
mengaplikasikan 
berbagai 
multimedia 
komunikasi 
visual dalam 
perencanaan 
kota  

Mahasiswa 
mampu 
menampilka 
data hasil 
survey 
menggunakan 
berbagai 
multiedia 
komunikasi 
visual 

Visualisasi 
dan tools 
penunjang 
perencanaa
n 

v Mahasiswa mampu 
memahami dan 
merepresentasikan 
data kedalam produk 
tata ruang (RTRW, 
RDTR, RTBL, PZ, dll) 
v Mahasiswa mampu 
memahami tool 
penunjang visualisai 
v Mahasisawa 
mampu memahami 
berbagai multimedia 
komunikasi visual 
dalam perencanaan 
kota 

• Visualisasi 
dalam Produk 
Perencanaan dan 
Teknik survey 
Perencanaan 
• Tools 
Penunjang 
Visualisasi  
Multimedia 
Komunikasi Visual 
dalam 
Perencanaan Kota  

M2,M3,M4 150 Diskusi,kuliah 
 

0 



3 
UFK 

Mahasiswa 
mampu 
mengidentifikasi 
kebutuhan data 
tentang dasar-
dasar tata 
bangunan/indeks 
pemanfaatan 
ruang 

Mahasiswa 
mampu 
mengidentifika
si unsur-unsur 
dan berbagai 
jenis peta 

 Dasar-
dasar 
perpetaan 

v Mahasiswa dapat 
memahami teori 
mengenai dasar-
dasar kartografi 
dalam perencanaan. 
v Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
dan teori tentang 
dasar-dasar tata 
bangunan/indeks 
pemanfaatan ruang. 

Pengantar Dasar-
dasar Perpetaan  
v Pengertian Peta 
v Pemahaman 
dan Fungsi Peta 
v Macam Peta 
v Unsur-unsur 
dalam Peta 
v Peta Dasar 
(Peta Topografi) 
v Generalisasi 
Peta 
v Desain Peta 
Pengantar Dasar-
dasar Tata 
Bangunan (KDB, 
KLB, GSB, 
Selubung 
bangunan, jarak 
antar bangunan) 

M2,M3,M4 
 

Diskusi,kuliah 
 

0 

4 
UFK 

Mahasiswa 
mampu 
membuat peta-
peta sesuai 
kebutuhan 
perencanaan 
kota 

Mahasiswa 
mampu 
mengidentifika
si data tentang 
dasar-dasar 
tata 
bangunan/inde
ks penataan 
ruang dalam 
perencanaan 
kota 

Pemanfaat
an ArcGIS 
untuk 
perpetaan 
(Rektifikasi, 
Digitasi, 
Input Data, 
dan 
Layouting) 

Mahasiswa mampu 
menjalankan dan 
mengaplikasikan 
Program ArcGIS 
dalam perencanaan 
tata ruang 

Aplikasi Program 
ArcGIS: Retrifikasi 

M2,M3,M4 480 Kuliah,praktik
um 

 
0 



    
Mahasiswa mampu 
menjawab dengan 
benar dan tepat 
berbagai pertanyaan 
terkait materi yang 
telah diberikan pada 
minggu 1 – 3 secara 
online melalui media 
e-learning 

Materi minggu 1-
3 

 
100 Kuis Menjawab 

soa e-
learning 
dengan 
tepat  

10 

5 
UFK 

Mahasiswa 
mampu 
membuat peta-
peta sesuai 
kebutuhan 
perencanaan 
kota 

Mahasiswa 
mampu 
mengidentifika
si data tentang 
dasar-dasar 
tata 
bangunan/inde
ks penataan 
ruang dalam 
perencanaan 
kota 

Pemanfaat
an ArcGIS 
untuk 
perpetaan 
(Rektifikasi, 
Digitasi, 
Input Data, 
dan 
Layouting) 

Mahasiswa mampu 
menjalankan dan 
mengaplikasikan 
Program ArcGIS 
dalam perencanaan 
tata ruang 

Pemanfaatan 
ArcGIS untuk 
perpetaan: 
Digitasi 

M2,M3,M4 480 kuliah,praktiku
m 

 
0 

6 
UFK 

Mahasiswa 
mampu 
membuat peta-
peta sesuai 
kebutuhan 
perencanaan 
kota 

Mahasiswa 
mampu 
mengidentifika
si data tentang 
dasar-dasar 
tata 
bangunan/inde
ks penataan 
ruang dalam 
perencanaan 
kota 

Pemanfaat
an ArcGIS 
untuk 
perpetaan 
(Rektifikasi, 
Digitasi, 
Input Data, 
dan 
Layouting) 

Mahasiswa mampu 
menjalankan dan 
mengaplikasikan 
Program ArcGIS 
dalam perencanaan 
tata ruang 

Pemanfaatan 
ArcGIS untuk 
perpetaan: Input 
Data 

M2,M3,M4 480 kuliah,praktiku
m 

 
0 



7 
UFK 

Mahasiswa 
mampu 
membuat peta-
peta sesuai 
kebutuhan 
perencanaan 
kota 

Mahasiswa 
mampu 
mengidentifika
si data tentang 
dasar-dasar 
tata 
bangunan/inde
ks penataan 
ruang dalam 
perencanaan 
kota 

Pemanfaat
an ArcGIS 
untuk 
perpetaan 
(Rektifikasi, 
Digitasi, 
Input Data, 
dan 
Layouting) 

Mahasiswa mampu 
menjalankan dan 
mengaplikasikan 
Program ArcGIS 
dalam perencanaan 
tata ruang 

Pemanfaatan 
ArcGIS untuk 
perpetaan: 
Layouting 

M2,M3,M4 480 kuliah,praktiku
m 

 
0 

       
480 Evaluasi 

praktek ArcGIS 

 
20 

8 
FF 

Mahasiswa 
mampu 
mengaplikasikan 
Program 
AutoCad dalam 
perencanaan 
tata ruang 

Mahasisw 
mampu 
mengolah data 
ke dalam 
aplikasi 
program 
AutoCad 

Pemanfaat
an Auto 
cad dalam 
perencanaa
n tata 
ruang 

Mahasiswa mampu 
menjalankan dan 
mengaplikasikan 
Program AutoCad 
dalam perencanaan 
tata ruang 

Aplikasi Program 
AutoCad  

M2,M3,M4 480 kuliah,praktiku
m 

Mahasiswa 
mampu 
mengaplika
sikan 
program 
AutoCad 
kedalam 
studi kasus 
yang 
diberikan 
oleh Dosen 
atau 
Asisten 
Dosen 

 

       
480 Evaluasi 

Praktek 
Autocad 

Mahasiswa 
mampu 
mengaplika
sikan 
program 
AutoCad 

5 



kedalam 
studi kasus 
yang 
diberikan 
oleh Dosen 
atau 
Asisten 
Dosen 

9 
FF 

Mahasiswa 
mampu 
mengaplikasikan 
Program Sketch 
up dalam 
perencanaan 
tata ruang 

Mahasisw 
mampu 
mengolah data 
ke dalam 
aplikasi 
program 
SketchUp 

Pemanfaat
an Auto 
cad dalam 
perencanaa
n tata 
ruang 

Mahasiswa mampu 
menjalankan dan 
mengaplikasikan 
Program Sketch up 
dalam perencanaan 
tata ruang 

Aplikasi Program 
Sketch up 
v Konsep dan 
Teori 
v Kegunaan 
v Fungsi  

M2,M3,M4 150 Diskusi,kuliah 
 

0 

10,11 
FF 

Mahasiswa 
mampu 
mengaplikasikan 
Program Sketch 
up dalam 
perencanaan 
tata ruang 

Mahasisw 
mampu 
mengolah data 
ke dalam 
aplikasi 
program 
SketchUp 

Pemanfaat
an Auto 
cad dalam 
perencanaa
n tata 
ruang 

Mahasiswa mampu 
menjalankan dan 
mengaplikasikan 
Program Sketch up 
dalam perencanaan 
tata ruang 

Aplikasi Program 
Sketch up 

M2,M3,M4 150 Diskusi,kuliah 
 

0 

     
Aplikasi Program 
Sketch up 

M2,M3,M4 480 Praktikum 
 

0 
     

Aplikasi Program 
Sketch up 

M2,M3,M4 480 Evaluasi 
Praktek 
SketchUp 

Mahasiswa 
mampu 
mengaplika
sikan 
program 
Sketch up 
kedalam 
studi kasus 
yang 

10 



diberikan 
oleh Dosen 
atau 
Asisten 
Dosen 

12,13 
FF 

Mahasiswa 
mampu 
mengaplikasikan 
Program Corel 
Draw dalam 
perencanaan 
tata ruang 

Mahasisw 
mampu 
mengolah data 
ke dalam 
aplikasi 
program Corel 
Draw 

Pemanfaat
an Corell 
Draw untuk 
perencanaa
n tata 
ruang 

Mahasiswa mampu 
menjalankan dan 
mengaplikasikan 
Program Corel Draw 
dalam perencanaan 
tata ruang 

Aplikasi Program 
Corel Draw 

M2,M3,M4 150 Diskusi,kuliah 
 

0 

  
Pemanfaat
an Corell 
Draw untuk 
perencanaa
n tata 
ruang 

Mahasiswa mampu 
menjalankan dan 
mengaplikasikan 
Program Corel Draw 
dalam perencanaan 
tata ruang 

Aplikasi Program 
Corel Draw 

M2,M3,M4 480 Praktikum 
 

0 

    
Aplikasi Program 
Corel Draw 

M2,M3,M4 480 Evaluasi 
Praktikum 
Corell Draw 

Mahasiswa 
mampu 
memprakte
kkan 
aplikasi 
program 
Corel Draw 
kedalam 
studi kasus 
yang 
diberikan 
oleh Dosen 
atau 
Asisten 

5 



Dosen 

14,15,16 
all 

Mahasiswa 
mampu 
mengidentifikasi 
kebutuhan data 
tentang dasar-
dasar tata 
bangunan/indeks 
pemanfaatan 
ruang 

Mahasiswa 
mampu 
mengidentifika
si data tentang 
dasar-dasar 
tata 
bangunan/inde
ks penataan 
ruang dalam 
perencanaan 
kota 

Survey dan 
pemetaan 

Mahasiswa mampu 
melakukan survey 
tentang intensitas 
pemanfaatan ruang 

Survey lapangan 
dan pemetaan 

M1, M3 590 survey  • Hasil 
survey 
lapangan 
(ketelitian 
dan 
ketepatan 
perolehan 
data) è 10% 
• 
Pemetaan 
hasil survey 
dalam 
format GIS 
è 10% 

20 

 
Mahasiswa 
menguasai 
teknik presentasi 
dan mampu 
menggunakan 
tools penunjang 
visualisasi dalam 
penataan ruang 

Mahasiswa 
mampu 
mengolah data 
menggunakan 
program 
aplikasi ArcGIS, 
AutoCad,Sketc
hUp, dan Corell 
Draw dalam 
tugas  

  
Asistensi laporan 
fakta 

M1,M3,M4 480 Asistensi tugas 
kelompok 

 
0 

     
Presentasi tugas  M1,M3,M4 480 Presentasi 

tugas  
•Presentasi 
è 10% 
• Tampilan 
dan 
kesesuaian 
informasi 

30 



data (di 
lapangan) 
yang 
disampaika
n pada 
media 
publikasi è 
10% 
• Laporan 
Fakta è 
10% 

 

Pustaka 
1. Autocad map 3D  for analysis and planning tools ; http://www.autodesk.com/products/autodesk-autocad-map-3d/features/all/gallery-view 

(akses 2 Februari 2014) 
2. Husein, Edwin (2011); Coreldraw; Penerbit Jasakom 
3. Idajati, Hertiari & Nursakti Adhi P (2014), Diktat Mata Kuliah Komputasi Perencanaan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota – ITS. 
4. Noer, Muhammad (2014); Teknik Kreatif Menyajikan Presentasi Memukau, Penerbit PT. Elex Media Komputindo 
5. Peta Tematik; http://www.bakosurtanal.go.id/peta-tematik/ (akses 2 Februari 2014) 
6. Sketchup For Urban Planning; http://www.sketchup.com/3dfor/urban-planning (akses 2 Februari 2014) 
7. What Is Arcgis?; www.esri.com (akses 2 Februari 2014) 

 


