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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 landuse dengan cellular utomata, mampu menganalisis dan 

menggunakan LanduseSim, 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-konsep/teoritik dan prinsip 

dasar dalam Pemodelan landuse  

2. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar terkait teknik analisis 

Cellular Automata LanduseSim sebagai alat analisis perencanaan 

dengan model Cellular Automata  

3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mereview beberapa teknik 

Cellular automata dalam pemodelan penggunaan lahan  

4. Mahasiswa mengenal aplikasi LanduseSim dan memahami jenis-

jenis data yang dibutuhkan  

5. Mahasiswa memahami alur proses simulasi landuse dengan 

LanduseSim  



6. Mahasiswa mampu melakukan praktek prosedur simulasi dalam 

aplikasi LanduseSim  

7. Mahasiswa mengetahui beberapa pendekatan yang dapat digunakan 

untuk prediksi spasial perkembangan perkotaan atau penggunaan 

lahan, berdasarkan 2 studi  kasus baik trend maupun skenario  

8. Mahasiswa memahami fungsi Neighborhood filter mulai dari 

operasi filter, mekanisme dan periode iterasi dalam proses simulasi 

landuse  

9. Mahasiswa memahami dan mampu mengaplikasikan fitur zoning 

(batasan perubahan), Elastisitas dan Hirarki Lahan dalam simulasi 

menggunakan LanduseSim  

10. Mahasiswa mampu mengaplikasikan proses simulasi mulai data 

dasar di ArcGIS hingga output akhir dalam proses simulasi dengan 

LanduseSim  

11. Mahasiswa mampu melakukan perhitungan akurasi model, seperti 

overall accuracy, user accuracy, procedur accuracy, error 

comission, dan kappa accuracy  

12. Mahasiswa memahami dampak dan kebutuhan dari satuan jenis 

penggunaan lahan, termasuk proses lanjutan dari hasil simulasi  

13. Mahasiswa mampu merumuskan skenario terkait kebutuhan 

simulasi berbasis skenario perencanaan untuk kebutuhan 

penyusunan tata ruang  

14. Mahasiswa mampu menghitung dampak dan/atau kebutuhan dari 

tiap jenis penggunaan lahan terhadap aspek lain (seperti ekonomi, 

investasi, lingkungan, energi)  

15. Mahasiswa memahami mekanisme pemilihan skenario terbaik dari 

hasil simulasi berdasarkan mekanisme Spatial Rapid Assessment  

16. Mahasiswa mampu melakukan penelitian kecil dengan topik 

pemodelan landuse secara mandiri dan berkelompok, dengan 

pemahaman yang sudah didapat.  

Pokok Bahasan 

1. Pengantar perkuliahan Pemodelan Landuse 

2. Pengantar Cellular Automata dan Pengenalan LanduseSim sebagai 

alat analisis perencanaan spasial  

3. Review Cellular Automata dan SIG untuk pemodelan landuse  

4. Pengenalan user-interface LanduseSim dan Jenis data 

5. Praktek Simulasi Sederhana penggunaan lahan  

6. Studi kasus: Pemodelan berbasis Trend dan Target/Skenario  

7. Skema pemodelan: Neighborhood Filter, Time-Step 

8. Penjelasan Fitur Zoning, Elastisitas Lahan ,dan Hirarki Lahan  

9. Praktek Simulasi dari Awal hingga Akhir  



10. Validasi, Perhitungan Akurasi dan Kalibrasi Model  

11. Tata guna lahan kaitannya dengan kebutuhan lahan (UrbanFootprint)  

12. Praktek Pengembangan asumsi kebutuhan/dampak penggunaan 

lahan  

13. Pengembangan Skenario perencanaan dengan Pemodelan Landuse  

14. Spatial Rapid Assessment berbasis skenario dan penilaiannya  

15. Penelitian kecil terkait Pemodelan Landuse  
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