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Deskripsi Mata Kuliah 

Matakuliah Praktek Proses Perencanaan Kota adalah implementasi dari 

Matakuliah Proses Perencanaan Kota. Matakuliah ini dilakukan dalam 

bentuk studio, sehingga dalam pelaksanaannya lebih banyak bersifat 

praktek untuk menyusun proses perencanaan. Kegiatan studio 

diselenggarakan selama 16 kali pertemuan di kelas maupun di luar kelas. 

Kegiatan di kelas hanya bersifat review materi yang dianggap perlu, 

asistensi, dan evaluasi. Pelaksanaan studio tidak cukup dilakukan hanya di 

kelas saja, inti pelaksanaannya berupa praktek perencanaan justru 

dilakukan di luar kelas, baik berupa penyusunan rencana kerja, survey, 

analisis, dan formuliasi rencana.  

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.  

Ketrampilan 

Khusus 

2. 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.   

3. Mampu memanfaatkan TIK dalam pengelolaan data 

untuk menghasilkan informasi yang mudah difahami 

oleh publik dan para pengambil keputusan.  

4. 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 

5. 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 

6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur 

7. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam   

konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

8. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi serta    evaluasi  

terhadap  penyelesaian  pekerjaan  yang ditugaskan 

kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Pengetahuan 

1. Mahasiswa mampu menerapkan ilmu penataan ruang 

yang telah diperoleh mahasiswa selama kuliah dalam 

kehidupan nyata di luar kegiatan perkuliahan / studio 

Ketrampilan 

Khusus 

2. Mahasiswa mampu melatih dan memperluas wawasan 

dalam pengembangan kreativitas dan pemecahan 

permasalahan pembangunan di bidang penataan ruang 

wilayah dan kota. 

3. Mahasiswa mampu melihan dan memahami 

administrasi suatu kantor / perusahaan / instansi yang 

meliputi struktur organisasi, tata kerja dan pola 

manajemen 

4. Mahasiswa mampu melihat dan memahami 

pengelolaan sebuah pekerjaan / proyek perencanaan 

atau studi terkait oleh / dalam sebuah perusahaan atau 

instansi perencanaan lainnya 

5. Melatih mahasiswa bekerja sama dengan bidang / 

orang lain di luar disiplin ilmu perencanaan wilayah 

dan kota 

6. Memberikan keempatan kepada mahasiswa untuk 

mengamati cara kerja bidang / disiplin ilmu di luar 

perencanaan wilayah dan kota. 

Capaian Pembelajaran Modul 

Mahasiswa mampu  



1. Membuat disain dan panduan survai  

2. Memuat dan melaksanakan administrasi yang terkait dengan 

pelaksanaan survei  

3. Berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek studio 

4. Mencari dan mengumpulkan data sesuai dengan disain dan panduan 

survai yang telah dibuat  

5. Mengobservasi berbagai phenomena yang terkait dengan tujuan survai 

di lapangan  

6. Melakukan rekapitulasi dan sistematisasi data untuk kebutuhan analisa  

7. Menyajikan data dan informasi sesuai dengan format yang ditentukan 

(peta, gambar, tabel, diagram) 

8. Merangkum berbagai informasi yang relevan dengan kebutuhan 

perencanaan 

Pokok Bahasan 

1. Proses perencanaan: Model Proses Perencanaan: Tahapan 

Pengumpulan Data, dan Jenis Rencana Tata Ruang 

2. Data/ informasi yang dibutuhkan: Unsur fisiografis, Unsur 

kependudukan, Unsur sosio budaya  

3. Data/ informasi yang dibutuhkan: Unsur Ekonomi, Unsur Sarana, dan 

Unsur Prasarana 

4. Data/ informasi yang dibutuhkan: Unsur Transportasi, Penggunaan 

Lahan, Intensitas Pemanfaatan Ruang 

5. Desain Survey 

6. Sistematisasi dan Tabulasi  Data dan informasi hasil survei 

7. Penyusunan Laporan Fakta dan Analisa 

Prasyarat 

Proses Perencanaan 
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