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Deskripsi Mata Kuliah 

Kompetensi matakuliah ini adalah mampu memanfaatkan dan mengolah data 

citra satelit untuk perencanaan wilayah dan kota. Mampu membuat 

pemodelan spasial dengan teknik builder, mampu menganalisis berbagai data 

raster, mampu melakukan prediksi spasial berdasarkan data sampling dan 

mengkomunikasikan temuan dengan baik 

Capaian Pembelajaran Lulusan yang Dibebankan Mata Kuliah 

Pengetahuan 

1. Menguasai teknik-teknik dan proses-proses 

perencanaan wilayah dan kota secara kualitatif, 

kuantitatif, pemodelan spasial (sistem informasi 

geografis) dan teknik presentasi. 

2. Menguasai metode-metode perencanaan 

spasial/aspasial dalam pengambilan keputusan 

Ketrampilan 

Khusus 

3. 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 

4. Mampu memanfaatkan TIK dalam pengelolaan data 

untuk menghasilkan informasi yang mudah difahami 

oleh publik dan para pengambil keputusan 

5. 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 

6. Mampu menyusun alternatif model keruangan/spasial 

melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam 

bentuk skenario pengaturan pola ruang dan struktur 



kota, wilayah, pesisir serta mengusulkan solusi sesuai 

konteks 

Ketrampilan 

Umum 

7. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur 

8. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam   

konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan 

9. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 

kelompok kerja yang berada dibawah  tanggung  

jawabnya,  dan  mampu  mengelola   pembelajaran   

secara mandiri 

10. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Pengetahuan 

1. Mahasiswa mampu menguasai teknik pendekatan 

analisa data dalam permasalahan bidang perencanaan 

wilayah/kota 

Ketrampilan 

Khusus 

2. Mahasiswa mampu memahami konsep pemanfaatan 

Sistem Informasi Perencanaan dan memahami metode 

penerapannya dalam proses Penataan Ruang 

3. Mahasiswa mampu menyusun arahan rekomendasi 

pola ruang dengan menggunakan teknik-teknik dalam 

pengambilan  keputusan dengan menggunakan proses 

GIS 

Ketramprilan 

Umum 

4. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan penelitian 

kecil secara visual, verbal dan tertulis berbasis ICT 

Capaian Pembelajaran Modul 

1. Mahasiswa mampu memahami konsep data spasial 

2. Mahasiswa mampu memahami konsep data raster 

3. Mahasiswa mampu mempraktekkan beberapa contoh studi kasus 

dengan memanfaatkan tools "Raster Calculator" 

4. Mahasiswa mampu mempraktekkan penggunaan tools "Raster 

Calculator" kedalam studi kasus tertentu 

5. Mahasiswa mampu memahami konsep analisis spatial regression 

6. Mahasiswa mampu memahami konsep metode sampling untung data 

spasial 

7. Mahasiswa mampu memahami beberapa contoh pemanfaatan analisis 

spatial regression 



8. Mahasiswa mampu mempraktekkan aplikasi analisis spatial regression 

kedalam studi kasus tertentu 

9. Mahasiswa mampu memahami konsep model builder 

10. Mahasiswa mampu memahami beberapa contoh aplikasi / penggunaan 

model builder 

11. Mahasiswa mampu mempraktekkan penggunaan model builder 

kedalam kasus tertentu 

12. Mahasiswa mampu memahami konsep data penginderaan jauh dan 

aplikasinya 

13. Mahasiswa mampu mempraktekkan cara mendapatkan data citra dan 

mebaca karakteristiknya 

14. Mahasiswa mampu mempraktekkan pemanfaatan data citra melalui 

komposit band 

15. Mahasiswa mampu mempraktekkan ananlisis data citra untuk analisis 

tutupan lahan 

16. Mahasiswa mampu mempraktekkan analisis data citra untuk analisis 

indeks kehijauan vegetasi 

17. Mahasiswa mampu mempraktekkan analisis data citra untuk analisis 

suhu permukaan darat 

18. Mahasiswa mampu mempraktekkan analisis citra untuk analisis suhu 

permukaan laut 

19. Mahasiswa mampu mempraktekkan analisis data citra untuk analisis 

sebaran klorofil-A di perairan 

20. Mahasiswa mampu mempraktekkan analisis data citra dengan 

kombinasi model matematis melalui data sampel 

21. Mahasiswa mampu mempraktekkan pemanfaatan data citra dengan 

memilih salah satu studi kasus 

22. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan secara verbal, visual, dan 

tertulis analisis pemanfaatan data citra satelit, aplikasi tools raster 

calculator, aplikasi spatial regression analysis, dan aplikasi model 

builder sesuai dengan contoh studi kasus masing-masing 

Pokok Bahasan 

1. Konsep data spasial format raster 

2. Penggunaan raster calculator untuk operasi data raster 

3. Konsep spasial linier regression 

4. Aplikasi teknik analisis spasial linier regression 

5. Konsep model builder 

6. Penggunaan model builder 



7. Dasar-dasar remote sensing 

8. Aplikasi data citra satelit untuk perencanaan tata ruang 
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