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Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah sistem transportasi disampaikan pada semester 4. Peserta mata 
kuliah adalah mahasiswa yang telah lulus mata kuliah TGL. Mata kuliah ini 
mengkaji sistem transportasi, integrasi transportasi dan tata guna lahan, konsep 
aksesibilitas dan mobilitas, permasalah transportasi berbasis sistem, dan 
pendekatan TOD, dan pengenalan sistem transportasi pesisir 
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.  

Ketrampilan  
Mampu memanfaatkan TIK dalam pengelolaan data untuk 
menghasilkan informasi yang mudah difahami oleh publik 
dan para pengambil keputusan.  

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Pengetahuan 

1. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip  
pendekatan sistem transportasi dalam memahami 
permasalahan-permasalahan transportasi 
kota/wilayah/pesisir  

2. Mahasiswa mampu menjelaskan peranan sistem 
transportasi dengan perspektif LUTI dalam membentuk 
struktur ruang dan kaitannya dengan pola ruang.   

Ketrampilan 
Khusus 

1.  Mahasiswa mampu mengaplikasikan kerangka 
framework LUTI dalam mengidentifikasi solusi 
transportasi terhadap permasalahan transportasi 

2. Mahasiswa mampu mengukur aksesibilitas dan 



mobilitas berbasis masalah transportasi  
3. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan secara verbal, 

visual dan tertulis dengan memanfaatkan ITK   
Capaian Pembelajaran Modul 

Pengenalan 
sistem 
transportasi 

1. Mahasiswa mampu memahami komponen sistem 
transportasi dan keterkaitan antar-komponen sistem 
transportasi  

2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan 
transportasi (kota/wilayah/pesisir) dengan pendekatan 
sistem transportasi  

Sistem 
transportasi dan 
tata guna lahan 

1. Mahasiswa mampu memahami aspek LUTI dalam 
membentuk ruang 

2. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan 
transportasi dalam framework LUTI  

Aksesibilitas 
dan mobilitas 

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi metode  
pengukuran aksesibiltas dan mobilitas yang tepat 
berbasis masalah transportasi 

2. Mahasiswa mampu memahami jenis data, 
mengumpulkan data, dan memproses data dalam 
menghitung aksesibiiltas dan mobilitas berbasis 
masalah transportasi   

Pembahasan 
studi kasus: 
permasalahan 
transportasi 
perkotaan 
berbasis sistem 

1. Mahasiswa mampu merumuskan solusi terhadap 
permasalahan transportasi dengan pendekatan sistem 
dalam persepektif aksesibiltas/mobilitas   

Spesial case: 
Pengenalan 
permasalahan 
transportasi 
pesisir dengan 
pendekatan 
sistem 
transportasi 

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi solusi atas 
permasaahana transportasi pesisir dengan pendekatan 
sistem  

Pokok Bahasan 
Pengenalan 
sistem 
transportasi 

BK 28 Konsep infrastruktur, BK29 Standard pelayanan 
infrastruktur, BK30 Analisis kebutuhan dan penyediaan, 
BK12 Pendekatan dan teknik analisis kuantitatif, BK46 
Teori dan konsep ruang.  



1. Pengenalan sistem transportasi 
2. Sistem transportasi dan tata guna lahan  
3. Aksesibilitas dan mobilitas  
4. Pembahasan studi kasus: permasalahan transportasi perkotaan berbasis 

sistem 
5. Spesial case: Pengenalan permasalahan transportasi pesisir dengan 

pendekatan sistem transportasi 
Prasyarat 

Tata Guna Lahan 
Pustaka 
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