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Tinjauan Mata Kuliah 
 
 

ata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi (PWKL4107) dengan 

bobot 3 sks dikembangkan untuk mahasiswa Program Studi S1 

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 teknik-teknik presentasi 

dan komunikasi dalam Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) yang berupa 

teknik presentasi visual/grafis; teknik presentasi tertulis; dan teknik 

presentasi lisan. Secara rinci, pokok bahasan yang dibahas dalam mata kuliah 

ini meliputi pengertian dasar dan kebutuhan presentasi dan komunikasi dalam 

PWK, teknik presentasi visual/grafis, teknik presentasi tertulis, dan teknik 

presentasi lisan. 

 Setelah selesai mempelajari mata kuliah Teknik Presentasi dan 

Komunikasi (PWKL4107), mahasiswa diharapkan mampu melakukan 

presentasi  data, analisis dan produk rencana secara professional dengan 

memanfaatkan berbagai media, baik secara manual maupun dengan alat 

bantu komputer. Berbagai kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh 

mahasiswa setelah mempelajari Buku Materi Pokok (BMP) ini meliputi: 

menjelaskan peran teknik presentasi dan komunikasi berupa pemanfaatan 

berbagai media untuk bentuk presentasi data, analisis, dan rencana dalam 

konteks perencanaan wilayah dan kota; menguasai teknik presentasi 

visual/grafis; memahami berbagai teknik presentasi grafik/diagram; 

mempresentasikan data, analisis, dan produk rencana ke dalam bentuk 

diagram secara manual; mempresentasikan data, analisis, dan produk rencana 

ke dalam bentuk diagram dengan alat bantu komputer; mempresentasikan 

sketsa dan perspektif untuk mendeskripsikan masalah dan merumuskan 

alternatif pemecahan masalah; memanfaatkan teknik fotografi untuk 

menunjang presentasi data dan analisis; memahami berbagai jenis presentasi 

terulis dan proses penulisan akademik; menyusun karya tulis/esai yang 

berkaitan dengan perencanaan wilayah dan kota; dan memahami jenis-jenis 

presentasi lisan dan teknik berbicara di depan umum, disertai dengan 

kemampuan menggunakan alat bantu visual (misalnya LCD projector). 

 Mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi (PWKL4107) 

merupakan mata kuliah yang menjadi dasar mata kuliah Studio Proses 
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Perencanaan (PWKL4205) dan sangat erat kaitannya dengan mata kuliah 

Pengantar Proses  Perencanaan (PWKL4202). Sebelum mempelajari mata 

kuliah Pengantar Proses Perencanaan (PWKL4202) diharapkan mahasiswa 

sudah mempelajari BMP kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi 

(PWKL4107) ini.  

 Materi BMP mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi 

(PWKL4107) ini dikemas dalam sembilan (9) modul sesuai dengan judul 

topiknya. 

Modul 1  Pengertian Dasar dan Kebutuhan Presentasi dan Komunikasi 

dalam PWK. 

Modul 2  Presentasi Dasar: Huruf, Garis, dan Warna. 

Modul 3  Teknik Presentasi Grafik/Diagram. 

Modul 4  Teknik Presentasi Sketsa dan Perspektif. 

Modul 5  Teknik Presentasi Fotografi. 

Modul 6  Teknik Presentasi Peta. 

Modul 7  Teknik Presentasi Tertulis. 

Modul 8  Teknik Penulisan Akademis. 

Modul 9  Teknik Presentasi Lisan. 

 

Secara garis besar keterkaitan antara satu modul dengan modul lainnya 

dalam mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi dapat dilihat pada 

bagan Peta Kompetensi berikut. 

 

 

 

 

 



 

 

PETA KOMPETENSI 
Teknik Presentasi dan Komunikasi (PWKL4107)/3 sks 
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Memahami jenis-jenis presentasi lisan dan 

teknik berbicara di depan umum.  Disertai 
dengan kemampuan menggunakan alat bantu 

visual (misalnya LCD projector) 

7. 

Memahami berbagai 

jenis presentasi terulis 
dan proses penulisan 

akademik 

6. 
Mampu memanfaatkan 

teknik fotografi untuk 

menunjang presentasi 

data dan analisis 

8. 

Mampu menyusun karya 

tulis/esai yang berkaitan 
dengan perencanaan 

wilayah dan kota 

5. 
Mampu 

mempresentasikan 

sketsa dan perspektif 
untuk mendeskripsikan 

masalah dan 

merumuskan alternatif 

pemecahan masalah 

4. 
Mampu 

mempresentasikan data, 

analisis, dan produk 
rencana ke dalam bentuk 

diagram, dengan alat 

bantu komputer 

3. 
Memahami berbagai 

teknik presentasi 

grafik/diagram; Mampu 
mempresentasikan data, 

analisis, dan produk 

rencana ke dalam bentuk 

diagram secara manual 

2.  
Menguasai teknik 

presentasi dasar 

menggunakan pemilihan 
huruf, garis, dan warna 

yang akan dipergunakan 

dalam  presentasi 

visual/grafis 

1. 
Mengenal berbagai bentuk media dan teknik presentasi secara umum, meliputi 

presentasi visual, tertulis, dan lisan serta kebutuhannya dalam berbagai media 

komunikasi dalam proses perencanaan wilayah dan kota 

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan presentasi data, analisis dan produk rencana secara 

professional dengan memanfaatkan berbagai media, baik secara manual maupun dengan alat bantu komputer 
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Setiap modul berisi: uraian dan contoh, latihan, rangkuman, dan tes 

formatif, serta umpan balik dan tindak lanjut. Dalam mempelajari matakuliah 

PWKL4107diharapkan mahasiswa memahami bahwa materi pada modul 1 

merupakan dasar untuk mempelajari modul-modul berikutnya. Selanjutnya 

kegiatan belajar yang terdapat pada modul 2  merupakan materi yang harus 

dikuasai sebelum  mempelajari materi pada modul 3.  Demikian seterusnya, 

diharapkan mahasiswa mempelajari BMP mata kuliah Teknik Presentasi dan 

Komunikasi sesuai dengan urutan modul. Agar pemahaman mahasiswa 

tentang Teknik Presentasi dan Komunikasi lebih lengkap, maka disarankan 

mahasiswa juga aktif membaca literatur-literatur lain yang relevan.  

Selamat belajar, semoga sukses! 

 

 

 


