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Tinjauan Mata Kuliah 
 
 

ata kuliah Pengantar Proses  Perencanaan (PWKL4202) dengan bobot 

3 sks dikembangkan untuk mahasiswa Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota Bidang Minat Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan (S1-PWKL) FMIPA UT. Mata kuliah ini akan membekali 

mahasiswa dengan pengetahuan tentang proses perencanaan yang mendasar, 

termasuk menerapkan proses pengumpulan data dan pengolahannya menjadi 

informasi perencanaan. Secara perinci, pokok bahasan yang ada dalam mata 

kuliah ini meliputi pengenalan wilayah perencanaan dari berbagai dimensi, 

pengumpulan dan pemilahan informasi strategis untuk perencanaan, 

pengorganisasian data dan penyajiannya dalam bentuk yang komunikatif dan 

menarik, serta pemahaman tentang proses analisis rencana, proses 

pemantauan evaluasi, dan umpan balik bagi perencanaan. 

 Setelah selesai mempelajari mata kuliah Pengantar Proses Perencanaan 

(PWKL4202), mahasiswa diharapkan dapat membuat perencanaan wilayah 

yang baik serta didukung oleh data dan informasi sahih yang diperoleh 

melalui survei yang dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai kompetensi 

yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari BMP ini 

meliputi menjelaskan pentingnya perencanaan sebagai suatu proses; 

merumuskan persoalan perencanaan; menjelaskan peranan dan kedudukan 

pengumpulan data dan informasi dalam proses perencanaan; menjelaskan 

teknik pengumpulan data primer dan sekunder; menjelaskan teknik sampling 

dalam proses perencanaan; menyusun perangkat yang dibutuhkan untuk 

survei lapangan; melaksanakan survei, baik survei instansional maupun 

survei primer; mengolah data dan informasi yang telah dikumpulkan; serta 

mempresentasikan dan melaporkan hasil survei secara lengkap. 

 Mata kuliah Pengantar Proses Perencanaan (PWKL4202) merupakan 

mata kuliah yang menjadi dasar mata kuliah Studio Proses Perencanaan 

(PWKL4205) dan sangat erat kaitannya dengan mata kuliahTeknik Presentasi 

dan Komunikasi (PWKL4107). Sebelum mempelajari mata kuliah Pengantar 

Proses Perencanaan (PWKL4202) ini, diharapkan mahasiswa sudah 

mempelajari BMP mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi 

(PWKL4107).  
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 Materi BMP mata kuliah Pengantar Proses Perencanaan (PWKL4202) 

dikemas dalam sembilan modul sesuai dengan judul topiknya seperti berikut. 

Modul 1 Perencanaan sebagai Suatu Proses 

Modul 2 Penyusunan Program Survei 

Modul 3 Pengumpulan Data dan Informasi 

Modul 4 Kesahihan dan Keandalan Data 

Modul 5 Metode Penentuan Sampel 

Modul 6 Perangkat Survei 

Modul 7 Pelaksanaan Survei 

Modul 8 Evaluasi Survei dan Interpretasi Data 

Modul 9 Pelaporan Akhir dan Presentasi 

 Secara garis besar, keterkaitan antara satu modul dan modul lainnya 

dalam mata kuliah Pengantar Proses Perencanaan dapat dilihat pada bagan 

berikut. 
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Peta Kompetensi 

Pengantar Proses  Perencanaan/PWKL4202/3 sks 

 

Menjelaskan pentingnya perencanaan sebagai 
suatu proses (1) 

Merumuskan persoalan perencanaan (3) 

Menjelaskan peranan dan kedudukan 
pengumpulan data dan informasi dalam proses 

perencanaan (2) 

Menjelaskan teknik pengumpulan data primer 
dan sekunder (4) 

Menjelaskan teknik sampling dalam proses 
perencanaan (5) 

Menyusun perangkat 
yang dibutuhkan untuk 
survei lapangan (6) 

Melaksanakan survei, 
baik survei instansional 
maupun survei primer 

(7) 

Mengolah data dan 
informasi yang telah 

dikumpulkan (8) 

Mempresentasikan dan 
melaporkan hasil survei 
secara lengkap (9) 
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 Dalam mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memahami 

bahwa materi pada Modul 1 merupakan dasar untuk mempelajari modul-

modul berikutnya. Selanjutnya, kegiatan belajar pada Modul 2 merupakan 

materi yang harus dikuasai sebelum mempelajari materi pada Modul 3, 

demikian seterusnya. Diharapkan, mahasiswa mempelajari BMP mata kuliah 

Pengantar Proses Perencanaan sesuai dengan urutan modul. Agar 

pemahaman mahasiswa tentang Proses Perencanaan lebih lengkap, 

disarankan mahasiswa aktif membaca literatur-literatur lain yang relevan. 

 

 

 


