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DISKRIPSI SINGKAT DAN KETERKAITAN DENGAN MATA KULIAH LAIN 

 

Berisi tentang pengertian dan permasalahan perumahan dan langkah-langkah pemecahannya 

secara teoritis maupun grafik, ditinjau dari berbagai aspek, faktor dan komponen-komponen 

yang mempengaruhi sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 

Merupakan pengembangan dari perencanaan dan perancangan permukiman, meliputi 

pengetahuan dasar dan ketrampilan dalam proses merancang kawasan perumahan dan 

pedesaan. 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) 

Pada akhir kuliah, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan permasalahan 

perumahan dan langkah-langkah pemecahannya secara teoritis maupun grafik, ditinjau dari 

berbagai aspek, faktor dan komponen-komponen yang mempengaruhi sesuai dengan norma-

norma yang berlaku. 

GARIS –GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN 

MINGGU KE POKOK BAHASAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

1 Pengertian perumahan - Pengertian perumahan kota dan desa 
- Kaitan perumahan terhadap wilayah kota dan 

permukiman 
- Rumah tinggal sebagai kebutuhan dasar 

manusia 

2 Rumah ditinjau dari jenis, tipe, 
golong-an` dan fungsinya 

- Rumah menurut jenisnya 
- Rumah menurut tipenya 
- Rumah menurut fungsinya 
- Rumah menurut golongannya 

3 Perkembangan perumahan sejak 
jaman kolonial samapai sekarang 

- Perumahan jaman kolonial 
- Perumahan jaman kemerdekaan (orde lama & 

orde baru) 
- Perumahan saat ini 
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4 Pengaruh perkembangan pendudu 
(jumlah & struktur) terhadap penga-
daan perumahan 

- Kaitan perkembangan  jumlah dan struktur 
penduduk dengan pengadaan perumahan 

- Kaitan perumahan kota / desa dengan tradisi / 
modern dan keluarga inti / modern / majemuk 

- Kaitan struktur ekonomi penduduk dengan 
rumah sederhana, menengah dan mewah 

5 Perumahan / rumah ditinjau dari 
berbagai aspek, faktor, komponen 
yang berpengaruh 

- Perumahan ditinjau dari aspek social, ekonomi, 
budaya dan politik 

- Perumahan ditinjau dari faktor faktor 
pembentuknya 

- Perumahan ditinjau dari komponen manusia, 
lingkungan sarana / prasarana serta pelestarian 
kawasan 

6 Latar belakang, maksud tujuan 
pembangunan perumahan tidak 
bertingkat, bertingkat rendah dan 
tinggi 

- Pembangunan rumah tidak bertingkat (tunggal, 
kopel, deret inti, kapling siap di bangun) 

- Perumahan bertingkat rendah (maizonette, 
rumah susun) 

- Perumahan bertingkat banyak 

7 Penjelasan Tugas - Penjelasan Tugas 
- Tugas Kecil individu 
- Tugas Besar kelompok 
- PembagianDosen Pembimbing Tugas kelompok 

8 Pengaruh psikologis rumah / 
perumahan terhadap penghuni/ 
pemilik 

- Tingkat kebutuhan manusia menurut teori 
Abraham Maslow, kaitannya dengan 
perumahan 

- Motivasi pemenuhan perumahan 
- Status penghunian, perilaku dan jati diri dalam 

perumahan 

9 Evaluasi MID TEST 

10 Pengaruh lingkungan fisik dan non 
fisik terhadap perumahan 

- Keserasian lingkungan perumahan terhadap 
aspek social ekonomi dan arsitektur 

- Keserasian perumahan terhadap lingkungan 
alam (bentang lahan, iklim, dll) 

- Arsitektur tropis dalam perancangan 
perumahan 

11 Pemberdayaan potensi masyarakat 
dalam pemngembangan perumahan 

- Peran serta masyarakat dalam pembangunan 
perumahan 

- Metode pembangunan / pemberdayaan 
masyarakat 

- Pembangunan perumahan yang bertumpu 
pada kelomok 

12 Kebijaksanaan dan program 
pembangunan perumahan 

- Kebijaksaan dan program pembangunan 
perumahan dalam masa orde baru sampai 
sekarang, dikota dan didesa 

- Kaitannya antara supply dan demand dan stock 
- Stakeholder pembangunan perumahan 

(Perumnas, REI, Koperasi, dll) 

13 Perkembangan dan peranserta 
properti dan real estate dalam 
pembangunan perumahan 

- Perkembangan real estate di Indonesia 
- Konsep dan pengertian properti dan real estate 
- Sifat, kegiatan, peran, pasar, dan jasa property 
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PENILAIAN 

Evaluasi danpenilaian prestasi mahasiswa dilakukan melalui test dan tugas, dan ujian. Minimal 
prosentasi kehadiran mahasiswa dalam kelas atau kegiatan perkuliahan adalah 75% dan 
digunakan sebagai syarat untuk keluarnya nilai akhir 
Penilaian : test=25%, tugas kecil=25%, tugas besar=50% 
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14 Studi kasus disuatu lokasi / kawasan 
terbatas oleh kelompok mahasiswa 

- Survey dan observasi lapangan pengumpulan 
data / informasi 

- Analisis dan sintesis untuk kompilasi data / 
informasi 

- Pengambilan kesimpulan / keputusan 
- Dibuat dalam format laporan perancangan 
- Perancangan grafis 

15 Konsultasi Tugas - Konsultasi Tugas besar di kelas 
- Evaluasi Tugas 

16 Tentamen Tentamen 
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