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Deskripsi Singkat : Mata kuliah ini mengenalkan dan secara kritis menganalisis konsep, ide dan teori yang membentuk 

perancangan kota dalam konteks global. Mata kuliah ini memberi kemampuan mahasiswa untuk 

memahami bahwa perancangan kota adalah pembentukan ruang publik yang dipengaruhi oleh politik, 

sosial dan ekonomi. Cakupan topik antara lain: Analisis kota dengan kekuasaan politik, Perencanaan 

kota dengan karakter urban, tingkat kepadatan kota dan penciptaan kota illegal (squatter settlements), 

struktur kota dan keragaman pengguna, ruang publik dan keseharian penggunaan, kota baru dan 

pembentukan kota dalam kota.  

 

Kritik teori atas kota berdasarkan: kondisi sosial, ekonomi dan politik yang melatarbelakangi pembentukan 

kota, pembangunan berkelanjutan, tingkat kehidupan dan keselamatan pengguna, kesetaraan akses, serta 

politik pencitraan kota,  



 



Tujuan Instruksional Umum : 
 

Sasaran mata kuliah ini membantu siswa untuk mampu: 

1. Memahami konsep dasar dan ide-ide tentang Teori dan praktek perencanaan kota.  

2. Mengkritisi proyek-proyek perencanaan kota dalam konteks global maupun lokal 

3. Meletakkan perencanaan kota sebagai bagian dari perspektive rancang bangun  

 

 
 
 

Minggu Materi 

Minggu 1 Pengenalan Studi Perancangan Kota 
Minggu 2 Struktur kota dan keanekaragaman penggunanya 
Minggu 3 Konsep rancangan Kota 
Minggu 4 Tingkat kepadatan dan Tipologi Kota 
Minggu 5 Unsur Politik di dalam Perancangan dan tata kota 
Minggu 6 Pusat Kekuasan dan representasinya 
Minggu 7 Ruang Publik dan keseharian penggunaannya 
Minggu 8 UTS: Mapping urban morphology 

Asistensi Jurnal 
Minggu 9 Kekuasaan dan resistensi latent 
Minggu 10 Demokrasi dan politik di ruang publik 
Minggu 11 Edge city 
Minggu 12 Pemekaran kota (Sprawl) dan pembentukan kota baru (new Urbanism) 
Minggu 13 The Urban Slippage 
Minggu 14 Globalization and Sustainability  
Minggu 15 Essay dikumpulkan 



Diskusi keseluruhan materi 
Asistensi jurnal 

Minggu 16 UAS: Jurnal dikumpulkan 



 
Komponen Penilaian: 
Tugas 1: Kehadiran dan keterlibatan di hari perkuliahan dan tutorial: 10% 
Tugas 2: Urban Mapping: 30% 
Tugas 3: Tulisan ilmiah: (2500 kata) 30% 
Tugas 4: Jurnal: 30% 
 
 
Tugas 1: Kehadiran dan keterlibatan di perkuliahan dan diskusi (10%) 
Pastikan Anda sudah membaca semua materi bacaan sebelum menghadiri perkuliahan dan tutorial. Pastikan Anda bisa dengan benar-benar 

terlibat dalam proses belajar mengajar (bukan hanya sekedar hadir) dengan cara ikut aktif berdiskusi.  

 

 

Kriteria Penilaian 

Mahasiswa yang mendapat nilai A biasanya adalah mereka yang datang ke setiap perkuliahan dan tutorial dengan sejumlah pertanyaan 

tentang materi bacaan di kepala mereka. Mahasiswa ini secara aktif berpartisipasi dalam diskusi dengan rekan yang lain, menghargai 

pendapat mereka dan secara konsisten meningkatkan kedalaman diskusi mereka.  

 

Tugas 2: Urban Mapping: 30% 
Tugas ini meminta mahasiswa untuk bekerja di dalam kelompok terdiri dari 3-4 orang untuk menghasilkan sejumlah peta-peta dari bagian 
kota.Peta-peta yang dihasilkan akan digabungkan untuk menghasilkan ‘satu bagian kota’. Setiap kelompok akan mendapatkan satu area 
sebesar 250m x 400 m. Wilayah inilah yang akan menjadi site anda dan harus dipetakan. Silahkan Anda bagi kriteria bangunan-bangunan 
yang ada (bangunan pemerintahan, fasum, fasos, bangunan public dll, dengan kode warna yang baku dan disepakati bersama).  
Sebagai output,  
1. Anda akan diminta untuk mencetak hasil pemetaan wilayah ini dalam A2 skala 1: 1000. 
2. Anda diminta untuk memetakan figure ground, land use, building use, building heights, routes, sections, dan landmark 



3. Anda juga diminta dalam 2 lembar A2 menuangkan analisis tentang bagaimana penggunaan ruang-ruang tersebut dalam keseharian dan 
kaitannya dengan planning maupun aturan kota yang berlaku. 
 
  
 
Tugas 3: ESSAY (30%) 
Mahasiswa akan diberikan pilihan topik yang berkaitan dengan tugas bacaan untuk essay mereka. Esay harus dalam maksimum 200 kata, dan 

dalam bentuk A4 diketik dan diedit rapi. Mahasiswa tidak diharuskan menghasilkan satu teori sendiri, namun mereka harus menunjukkan 

pemahaman mereka atas teori yang sudah didapat dan mengaplikasikannya ke analisis studi kasus dalam essay mereka. Outputnya, 

mahasiswa dapat menganalisis suatu daerah untuk studi kasusnya berdasarkan teori yang mereka sudah dapatkan. Analisis ini haruslah 

berupa tulisan dan gambar-gambar yang meliputi pemetaan dan sketsa.  

 

 

Kriteria Penilaian: 

Riset: Eksplorasi dan analisis topic essay yang diberikan dari sumber pertama (primary source) dan sumber kedua (secondary source).  

Argumen: Sistematis dan argument yang jelas. 

Tulisan: Framework jelas, tulisan di edit dan diberikan referensi.  

 
Tugas 4: JURNAL (30%) 
Jurnal adalah kompilasi tulisan, sketsa dan analisis dari perjalanan anda sebagai bentuk engagement anda terhadap materi yang ada dikelas. 

Jurnal Anda harus berisi 2 hal:   
1. Coverage: Yaitu materi yang didapat dari Kuliah dan resume bacaan 



2. Engagement: Yaitu tanggapan dan analisis kritis dari kuliah dan bacaan dengan mengkaitkan mereka kembali ke pengalaman urban 

dan pendapat anda tentang permasalahan urban yang anda perhatikan/alami. Anda harus secara kritis dalam melakukan tanggapan ini 

dan latihan ini harus dilakukan setiap minggu.  
Format jurnal dalam buku berukuran A4 dengan pemisahan yang jelas antara Coverage (dari kuliah dan bacaan) serta Engagement (analisis 

dan ide) 

 

Kriteria Penilaian:  

50% dari coverage materi dari kuliah dan resume bacaan mingguan, dan 50 % lagi dari Engangement. Tugas ini adalah prasyarat kelulusan 

mata kuliah Studi Perancangan Kota. Jika anda gagal dalam tugas ini maka anda akan gagal mata kuliah ini.  

 


