KERANGKA ACUAN KERJA
TUGAS BESAR KULIAH PENGANTAR PWK TAHUN 2013

I.

BENTUK TUGAS

Penyusunan makalah dan presentasi.
II. TUJUAN


Pelaksanaan tugas ini bertujuan agar mahasiswa peserta kuliah Pengantar PWK memiliki
pengenalan dan pemahaman yang baik mengenai lingkup studi yang mencakup pengenalan
pada teori-teori dasar perencanaan dan keilmuan PWK.



Melatih team work.

III. DESKRIPSI TUGAS


Dikerjakan secara berkelompok (satu kelompok terdiri dari 5 orang mahasiswa).



Setiap kelompok memilih salah satu di antara 19 (sembilan belas) tema teori di bawah ini.
Dalam satu kelas tidak boleh ada yang memilih tema teori yang sama dan semua kelompok
teori harus terwakili. Berdasarkan tema teori yang dipilih, harap dikembangkan menjadi
makalah disertai satu studi kasus.
Kelompok Teori
Ekonomi wilayah

Tema Teori

*)

1. Teori sektor basis
2. Teori input-output
3. Teori multiplier effect
4. Local economic development (LED)
Land use dan struktur perkotaan
5. Urban sprawl
6. Teori Von Thunen
7. Teori Christaller
8. Demand and supply of housing
9. Kemampuan dan kesesuaian lahan.
10. Zoning regulation.
Studi perkotaan dan kewilayahan
11. Poverty alleviation & reduction.
12. Mitigasi bencana
13. Urban tourism.
14. Eco-tourism.
15. Agropolitan atau minapolitan
Infrastruktur
16. Permodelan 4 tahap system transportasi dan Origin-Destination.
17. Transit oriented demand (TOD).
18. Air bersih dan sanitasi lingkungan.
19. Sustainable energi and sustainable transportation.
Perancangan kota
20. Ecocity dan Compact city
21. Heritage conservation.
22. Image of the city / place theory.
23. Public space.
*)
Dalam pembahasan tugas, semua tema teori di atas harus dikaitkan dengan aspek tata ruang wilayah, kota atau
desa. Misalnya, Tema poverty allevation & reduction harus dibahas dalam konteks penyediaan atau pelayanan
infrastruktur bagi masyarakat miskin, dan lain sebagainya.
Apabila ada hal yang tidak dipahami mengenai substansi teori, masing-masing mahasiswa dapat bertanya dan diskusi
pada sesi perkuliahan.



Pembahasan antara lain mencakup pengertian, konsep, metode pelaksanaan, faktor-faktor
yang harus diperhatikan dan studi kasus yang dibahas sesuai kajian teori sejumlah maksimal
30 halaman.
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Wajib asistensi dengan ketentuan sebagai berikut :


Minggu ke-4 dan 5 harus asistensikan outline pembahasan, teori dan gambaran studi
kasus.



Saat UTS (minggu ke-11) melaporkan progress tugas kelompok ke dosen koordinator mata
kuliah. Pada pelaporan progress ini, masing-masing kelompok mengumpulkan bagian dari
tugas yang telah diselesaikan untuk diberi penilaian oleh dosen koordinator kuliah.



Minggu ke-12 dan 13 asistensikan substansi makalah.



Asistensi dilakukan dalam bentuk pengumpulan substansi ke dosen pembimbing untuk
diberi evaluasi dan koreksi. Asistensi tatap muka diberikan sesuai ketersediaan waktu
masing-masing dosen pembimbing.



Makalah dikumpulkan secara kolektif pada minggu ke-16 (nilai tugas besar) dan secara acak
akan dipilih beberapa kelompok untuk dipresentasikan (minggu ke-16). Mengenai teknis
pengumpulan tugas, akan didiskusikan lebih lanjut oleh dosen koordinator dan masing-masing
ketua kelas.



Open source yang dapat dipergunakan antara lain :


Kamus Tata Ruang



www.penataanruang.net



www.werdhapura.penataanruang.net.



http://en.bookfi.org/



Open source internet lainnya yang relevan.

IV. DATA DAN ANALISA


Pelaksanaan tugas ini tidak melibatkan pengolahan data secara langsung, sehingga
mahasiswa tidak perlu melakukan survei primer dan sekunder. Pembahasan studi kasus
cukup dengan melakukan kajian kritis / penalaran terhadap studi kasus berdasarkan tema
teori yang dibahas. Studi kasus dapat berasal dari laporan penelitian, buku atau makalah yang
diperoleh dari ruang baca dan internet .



Mahasiswa diperbolehkan membaca skripsi di ruang baca untuk memperluas wawasan tapi
tidak diperkenankan mengangkat skripsi sebagai studi kasus.

V. PENILAIAN
Dosen koordinator akan melakukan penilaian saat proses evaluasi kemajuan tugas pada minggu
ke-11. Penilaian laporan akhir tugas kelompok akan dilakukan oleh masing-masing dosen
pembimbing.
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VI. TATA TULIS DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN MAKALAH
A. TATA TULIS
Ukuran kertas

:

Font

A4
Arial ukuran 11; 1,5 spasi

Margin

:

Kiri : 3; Kanan : 2, Atas dan Bawah : 2

B. SISTEMATIKA PENULISAN

JUDUL
(Judul makalah pada sampul)
I.

PENDAHULUAN

Berisi hal-hal yang melatarbelakangi penulisan makalah, tujuan dan kegunaan makalah secara
akademis.
II. PEMBAHASAN TEORI
Berisi definisi, pemahaman, konsep dan komponen-komponen penting yang menjelaskan tema
teori. Pembahasan teori harus dilengkapi bagan alir atau skema yang menjelaskan hubungan
antara komponen-komponen penting tersebut.
III. PEMBAHASAN
Menguraikan studi kasus dikaitkan teori dalam bab II. Pembahasan tidak boleh hanya berupa
narasi, tetapi harus dilengkapi tabel, skema, gambar, peta, bagan alir atau alat bantu lainnya yang
relevan.
IV. KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
Berisi sumber-sumber literatur yang dipergunakan dalam penyusunan makalah. Literatur yang
dapat dipergunakan ini antara lain bersumber dari :


Text book (print out atau e-book).



Jurnal atau laporan penelitian.



Website yang relevan.



Aturan dalam menuliskan daftar pustaka harap memperhatikan ketentuan tata tulis atau dapat
secara langsung dipelajari dari skripsi pada ruang baca.

C. COVER DAN PENJILIDAN
Ketentuan mengenai cover dan penjilidan tugas akan dibahas kemudian.
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VII. BEBERAPA KEPUSTAKAAN YANG DAPAT DIPERGUNAKAN
Dibawah ini beberapa buku yang dapat dijadikan acuan. Meskipun begitu, mahasiswa tetap dapat
mempergunakan buku di luar daftar ini.


Pontoh dan Kustiawan. 2009. Pengantar Perencanaan Perkotaan. Penerbit ITB.



Riyadi dan Bratakusumah. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah. Penerbit PT.
Gramedia.



Kodoatie. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Penerbit Pustaka Pelajar.



Gunn. 1994. Tourism Planning. Taylor and Francis



Kaiser, et al. 1995. Urban Land Use Planning. University of Illnois Press.



Rustiadi, et al. 2001. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Crespent Press.



Adisasmita. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Penerbit Graha Ilmu



Warpani. 1984. Analisis Kota dan Daerah. Penerbit ITB Bandung.



Tarigan. 2008. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Penerbit Bumi Aksara.



Warpani. 2002. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerbit ITB.



Yunus. 2008. Struktur Tata Ruang Kota. Pustaka Pelajar.



Nurmandi. 1999. Manajemen Perkotaan. Penerbit Lingkaran.



Soemarmoto. 2007. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gadjah Mada University
Press.



Inoguchi, et al. 2003. Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Masyarakat
Berwawasan Ekologi. LP3S



Soetomo. 2009. Urbanisasi dan Morfologi. Penerbit Graha Ilmu.



Branch.1995. Perencanaan Kota Komprehensif. Gadjah Mada University Press



Pranoto. 2007. Sejarah Pembangunan Permukiman di Indonesia. Penerbit Alfabeta.



Nurzaman. 2002. Perencanaan Wilayah di Indonesia pada Masa Sekitar Krisis.
Penerbit ITB.

Dipersilahkan untuk mempergunakan literatur di luar daftar ini.

PLAGIASI AKAN BERAKIBAT PADA KETIDAKLULUSAN MATA KULIAH
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