KAK TUGAS MKP KAJIAN LANSEKAP KOTA
Deskripsi tugas
• Tugas kelompok
• Dikerjakan selama satu semester dengan dua tahap penilaian
• Kajian terhadap kasus lansekap kota
• Setiap kelompok memilih satu lokasi lansekap berupa ruang public, bisa
berupa taman kota, jalur pejalan kaki, dsb.
• Supaya kajian menarik, pilih lokasi yang memiliki tema spesifik, misalnya
kawasan wisata berbelanja, kawasan bersejarah, dsb.
Tujuan
• Mahasiswa memahami komponen dasar dan prinsip dasar analisa pada
penelitian dengan topik lansekap kota
• Mahasiswa memahami isu-isu sentral terkait topik lansekap kota
Metode analisa
• Eksploratif – deskriptif. Tidak perlu melakukan evaluasi
• Pengumpulan data mempergunakan teknik observasi dan wawancara
• Menggali dan menguraikan fenomena sesuai komponen analisa
• Hasil kajian ditulis dalam bentuk laporan yang dilengkapi gambar / foto /
diagram alir dan peta interaksi
Komponen analisa
• Komponen morfologi terkait keterhubungan lokasi studi dengan guna lahan /
fungsi di sekitarnya. Dibahas bagaimana guna lahan / fungsi berkaitan
dengan penggunaan ruang di lokasi study
• Komponen good public space index. Tidak perlu melakukan evaluasi terkait
index yang muncul, melainkan cukup mengeksplorasi dan menguraikan hasil
observasi terhadap setiap komponennya
• Komponen-komponen lansekap lainnya yang diajarkan di kuliah dan relevan
dengan studi kasus
• Identifikasi komponen fisik buatan dan alamiah yang unik, misalnya
bangunan bersejarah, pepohonan, street furniture, dsb
• Wawancara sejumlah minimal 4 orang terkait kenyamanan ruang public,
fungsi, dan lain sebagainya. Anda boleh mengembangkan pertanyaan sesuai
konteks lokasi studi atau tujuan spesifik dari kajian
• Menguraikan potensi masalah sesuai temuan atas komponen-komponen di
atas.
Format laporan
• Format penulisan A4, Arial 11, 1.5 spasi
• Struktur laporan: Pendahuluan, kajian teori (membahas defenisi dan konsep
dari komponen yang dikaji), pembahasan studi kasus (lokasi studi dan
pembahasan setiap komponen, potensi dan masalah), kesimpulan dan daftar
pustaka)
Penilaian dan pengumpulan tugas
• Pengumpulan I: 29 Maret. Draft pengumpulan I akan dikoreksi dan dinilai
kemudian akan dikembalikan untuk disempurnakan
• Pengumpulan II: UAS. Pengumpulan dan penilaian akhir
• Bobot penilaian: penilaian I (40%) penilaian II (60%)

