
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH MANAJEMEN LALU LINTAS: 

1. Mahasiswa mampu memahami aspek-aspek pengendalian lalu lintas Mampu memahami aspek-aspek pengendalian lalu lintas (KK4,KK5,KK6,KK7) 

2. Mahasiswa mampu memahami manajemen transportasi dan ruang lingkupnya (KK4,KK5,KK6,KK7) 

3. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan manajemen lalu lintas sebagai bagian dari manajemen transportasi (KK4,KK5,KK6,KK7) 

4. Mahasiswa mampu menentukan strategi manajemen lalu lintas yang tepat pada kasus atau masalah lalu lintas (KK4,KK5,KK6,KK7) 

5. Mahasiswa mampu menganalisis parameter dan model terkait manajemen lalu lintas (KK4,KK5,KK6,KK7) 

6. Mahasiswa mampu menentukan strategi / kebijakan manajemen parkir untuk mengoptimalkan pendapatan pengelola (KK4,KK5,KK6,KK7) 

 

EVALUASI TENGAH SEMESTER (mg ke 8) 

EVALUASI AKHIR SEMESTER (mg ke 16) 

Garis Entry Behavior 

[A1,A2,C3,C4,C5] Mahasiswa mampu memahami Model 
shockwave dan analisisnya serta penerapannya (mg 13,14) 

[A1,A2,C3,C4,C5] Mahasiswa mampu memahami Teori antrian dan 
penerapannya pada jalan tol, antrian Fery dan kasus-kasus lainnya (mg 
11,12) 

 

[A1,A2,C3,C4,C5] Mahasiswa mampu memahami  Teori Aliran Lalu 
Lintas dan aplikasinya penerapannya pada berbagai kondisi lalu lintas 
(mg 9,10) 

 

[A1,A2,C1,C3,C4,C5] Mahasiswa mampu memahami Strategi 
manajemen parkir dalam mengoptimalkan pendapatan pengelola (mg 
15) 

[A1,A2,C2,C4,C5]  Mahasiswa mampu memhami  Pengertian 
Manajemen Transportasi dan ruang lingkupnya (mg 2,3) 

[A1,A2,C2,C4,C5]  Mahasiswa mampu memahami Lingkup dan teknik-
teknik pengendalian lalu lintas (mg1) 

 

[A1,A2,C2, C4,C5] Mahasiswa mampu Teori antrian dan penerapannya 
pada jalan tol, antrian Fery dan kasus-kasus lainnya Lingkup 
Manajemen Lalu Lintas dan strategi manajemen lalu lintas serta 
penerapannya (mg 6,7) 

 

[A1,A2,C2, C4,C5]  Mahasiswa mampu Perbedaan Manajemen 
Kapasitas, prioritas dan kekang lalu lintas (mg 4,5) 
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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 

S4 
 
S9 
 
S12 
 
S13 

Mampu bekerjasama dalam suatu tim lintas bidang dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

Menunjukkan sikap tanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab 
atas pencapaian hasil kerja organisasi 
Menjadi ilmuwan dan praktisi bidang teknik sipil yang professional (Berperilaku dan bertindak secara etis, kritis, kreatif, 

sistematis dan ilmiah, berwawasan luas, estetis). 

Bertindak dan berperilaku timbal balik antar sesama dalam kegiatan organisasi pada saat perencanaan dan pelaksanaan 

pekerjaan teknik sipil, dan mampu menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis serta memahami aturan-aturan yang 

berlaku. 

 

P1 Memahami prinsip-prinsip dasar teknik sipil sesuai standar/code yang berlaku, untuk diaplikasikan dalam perencanaan dan 

perancangan konstruksi bangunan teknik sipil. 

 

KK4 Mampu melaksanakan pembangunan dan pengawasan proyek teknik sipil. 
 

KK5 Mampu melakukan pengumpulan data, pengukuran dan investigasi lapangan guna perancangan teknik sipil. 
 

KK7 
KK9 
 
 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah teknik sipil. 
Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk 
dalam memilih berbagai alternatif solusi dalam bidang teknik sipil secara mandiri dan kelompok. 
Mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bagian 



KK10 keilmuan teknik sipil, serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi. 
 

  

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Mampu memahami aspek-aspek pengendalian lalu lintas (KK4,KK5,KK6,KK7) 

CPMK2 Mampu memahami manajemen transportasi dan ruang lingkupnya (KK4,KK5,KK6,KK7) 

CPMK3 Mampu memahami dan menerapkan manajemen lalu lintas sebagai bagian dari manajemen transportasi (KK4,KK5,KK6,KK7) 

CPMK4 Mampu menentukan strategi manajemen lalu lintas yang tepat pada kasus atau masalah lalu lintas (KK4,KK5,KK6,KK7) 

CPMK5 Mampu menganalisis parameter dan model terkait manajemen lalu lintas (KK4,KK5,KK6,KK7) 

 CPMK6 Mampu menentukan strategi / kebijakan manajemen parkir untuk mengoptimalkan pendapatan pengelola (KK4,KK5,KK6,KK7) 

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang lingkup manajemen transportasi, strategi manajemen lalu lintas, teori aliran lalu lintas, teori 
antrian, model gelombang kejut dan manajemen pengelolaan parkir (KK4,KK5,KK6,KK7) 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Lingkup dan teknik-teknik pengendalian lalu lintas 
2. Pengertian Manajemen Transportasi dan ruang lingkupnya 
3. Perbedaan Manajemen Kapasitas, prioritas dan kekang lalu lintas 
4. Lingkup Manajemen Lalu Lintas dan strategi manajemen lalu lintas serta penerapannya 
5. Teori Aliran Lalu Lintas dan aplikasinya penerapannya pada berbagai kondisi lalu lintas 
6. Teori antrian dan penerapannya pada jalan tol, antrian Fery dan kasus-kasus lainnya 
7. Model shockwave dan analisisnya serta penerapannya 
8. Strategi manajemen parkir dalam mengoptimalkan pendapatan pengelola 

Daftar Referensi 1.Direktorat Jenderal Bina Marga. Manual Kapasitas Jalan Indonesia.1997.  
2.Transportation Research Board. Traffic and Highway Engineering, West Publ. 1998.  
3.Gerlough, D.L., Huber, M.J.Traffic Flow Theory, Transportation Research Board. 1975. 
4. Putranto. L.S.Rekayasa Lalu Lintas (Edisi 2), Penerbit Indeks, Jakarta. 2013. 
5. Kisty.J.C.,Lall, K.B.Transportation Engineering: An Introduction, Prentice Hall. 1998 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

MS EXCEL In-focus 

Nama Dosen 
Pengampu 

Dr.Ir.Najid,MT. 

Mata kuliah 
prasyarat (Jika ada) 

Dasar-dasar Transportasi 
 

 

 

 



Mingg
uKe- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
 
 

1 
Mampu 

memahami 

rekayasa 

pengendalian lalu 

lintas 

[KU1,S13,S12] 

 

I. Penjelasan 

tentang RPKPS 

peraturan kuliah, 

system ujian dan 

penilaian 

II. Memahami 

rekayasa 

pengendalian lalu 

lintas 

 

Bentuk Kuliah 

Tatap Muka  

 

Metode 

Diskusi 

Kelompok 

 

  

TM:   (2x50”) 

 

TT:  (2x60) 

 

BM: (2x60’) 

 

 

• Membuat contoh 

hubungan antara 

setiap komponen 

dalam sistem 

transportasi 

 

•  Mengidentifikasi 
kasus yang ada ke 
dalam komponen 
dalam sistem 
Transportasi 

 

Kriteria:  
Keluasan dan 
kemampuan 
 
 
 
Bentuk non-
test: 

 Makalah dan 
presentasi 

 Ketepatan 
menjelaskan 
hubungan 
antara 
komponen 
 

 Ketepatan 
dalam 
menghubungk
an setiap 
komponen 
dengan kasus 
yang ada 

5% 

 
2,3 

 
 

 Mampu 

memahami 

teori 

Manajemen 

Transportasi 

 Mampu 

memahami 

Teori 

Manjemen 

Lalu intas 

[KU5,S4,S12] 

TEORI MANAJEMEN 

LALU LINTAS 

Bentuk: Kuliah 

Tatap Muka 

 

Metode: 

Diskusi 

Kelompok 

 

TM: 

2x(2x50’) 

 

TT:  2x 

(2x60’) 

 

BM: 

2x(2x60’) 

 

 Menyelesaikan kasus 

sederhana  

 Membuat 

kesimpulan hasil 

analisis  

Kriteria:  
Ketepatan dan 
kemampuan 
 
 
 
Bentuk non-
test: 

Mengerjaka
n soal kasus 
sederhana 

 Ketepatan 
menyelesaika
n soal 
sederhana 

 Ketepatan 
dalam 
membuat 
kesimpulan 
hasil analisis    

10% 

4 
 Mampu 

mengerti 

perbandingan 

3 pendekatan 

manajemen 

lalu lintas 

PERBANDINGAN 

PENDEKATAN 

MANAJEMEN LALU 

LINTAS 

 

Bentuk: 

Kuliah Tatap 

Muka  

 

Metode: 

TM: (2x50”) 

 

TT:  (2x60) 

 

BM: (2x60’) 

 

 Menyelesaikan kasus 

sederhana  

 Membuat 

kesimpulan hasil 

analisis  

Kriteria:  
Ketepatan dan 
kemampuan 
 
 
 
Bentuk non-

 Ketepatan 
menyelesaika
n soal 
sederhana 

 Ketepatan 
dalam 
membuat 

10% 



Mingg
uKe- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 Mampu 

mempresentas

ikan kasus 

perbandingan 

ketiga 

pendekatan 

manajemen 

lalu lintas 

tersebut 

[KK1,KK2, 

KK9) 

Diskusi 

Kelompok 

 
 

test: 
Mengerjakan 
soal kasus 
sederhana 

kesimpulan 
hasil analisis    

5,6,7 

Mampu mengerti 

macam-macam 

teori dan analisis 

aliran lalu lintas 

[KK3, P1, S9] 

 

TEORI ALIRAN LALU 

LINTAS 

 

Bentuk: 

Kuliah Tatap 

Muka  

 

Metode: 

Diskusi 

Kelompok 

 
 

TM: 

3x(2x50”) 

 

TT:  3x 

(2x60) 

 

BM: 

3x(2x60’) 

 

 Menyelesaikan kasus 

sederhana  

 Membuat 

kesimpulan hasil 

analisis  

Kriteria:  
Ketepatan dan 
kemampuan 
 
 
 
Bentuk non-
test: 

Mengerjaka
n soal kasus 
sederhana 

 Ketepatan 
menyelesaika
n soal 
sederhana 

 Ketepatan 
dalam 
membuat 
kesimpulan 
hasil analisis    

15% 

8 Ujian Tengah Semester                                     …. 



Mingg
uKe- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

9 

Mampu 

menganalisis 

system terjadinya 

gelombang kejut 

pada arus lalu 

lintas di ruas jalan 

dan pada simpang 

jalan [KK4,S11] 

GELOMBANG KEJUT 

PADA ARUS LALU 

LINTAS DI RUAS 

DAN SIMPANG 

 

Bentuk: 

Kuliah Tatap 

Muka  

 

Metode: 

Diskusi 

Kelompok 

 
 

TM: (2x50”) 

 

TT:  (2x60) 

 

BM: (2x60’) 

 

 Menyelesaikan kasus 

sederhana  

 Membuat 

kesimpulan hasil 

analisis  

Kriteria:  
Ketepatan dan 
kemampuan 
 
 
 
Bentuk non-
test: 

Mengerjaka
n soal kasus 
sederhana 

 Ketepatan 
menyelesaika
n soal 
sederhana 

 Ketepatan 
dalam 
membuat 
kesimpulan 
hasil analisis    

10% 

10,11 

Mampu 

memahami teori 

dan menganalisis 

antrian arus lalu 

lintas di ruas jalan 

dan pada simpang 

jalan dan pada 

pintu tol [KK3,S11] 

TEORI ANTRIAN 

DAN ANALISIS DAN 

ANALISIS ANTRIAN 

 

Bentuk: 

Kuliah Tatap 

Muka  

 

Metode: 

Diskusi 

Kelompok 

 
 

TM: (2x50”) 

 

TT:  (2x60) 

 

BM: (2x60’) 

 

 Menyelesaikan kasus 

sederhana  

 Membuat 

kesimpulan hasil 

analisis  

Kriteria:  
Ketepatan dan 
kemampuan 
 
 
Bentuk non-
test: 

Mengerjaka
n soal kasus 
sederhana 

 Ketepatan 
menyelesaika
n soal 
sederhana 

 Ketepatan 
dalam 
membuat 
kesimpulan 
hasil analisis    

20% 

12,13 

Mampu 

menganalisis 

gelombang kejut 

yang terjadi di 

ruas jalan dan di 

simpang jalan 

[KK4,S11,KK5] 

ANALISIS 

GELOMBANG KEJUT 

 

Bentuk: 

Kuliah Tatap 

Muka  

 

Metode: 

Diskusi 

TM: 

2x(2x50”) 

 

TT:  2x 

(2x60) 

 

BM: 

2x(2x60’) 

 

 Menyelesaikan kasus 

sederhana  

 Membuat 

kesimpulan hasil 

analisis  

Kriteria:  
Ketepatan dan 
kemampuan 
 
 
 
Bentuk non-
test: 

Mengerjaka

 Ketepatan 
menyelesaika
n soal 
sederhana 

 Ketepatan 
dalam 
membuat 
kesimpulan 
hasil analisis    

20% 



Mingg
uKe- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kelompok 

 
 

n soal kasus 
sederhana 

14 

Mampu 

menganalisis 

fasilitas parker dan 

merencanakannya 

[S11,KK5] 

ANALISIS PARKIR 

DAN FASILITAS 

PARKIR 

 

Bentuk: 

Kuliah Tatap 

Muka  

 

Metode: 

Diskusi 

Kelompok 

 
 

TM: 

2x(2x50”) 

 

TT:  2x 

(2x60) 

 

BM: 

2x(2x60’) 

 

 Menyelesaikan kasus 

sederhana  

 Membuat 

kesimpulan hasil 

analisis  

Kriteria:  
Ketepatan dan 
kemampuan 
 
 
 
Bentuk non-
test: 

Mengerjaka
n soal kasus 
sederhana 

 Ketepatan 
menyelesaika
n soal 
sederhana 

 Ketepatan 
dalam 
membuat 
kesimpulan 
hasil analisis    

10% 

15 

Mampu 

memahami 

keseluruhan 

bahan perkuliahan   

[KK7,P2, KK10, 

KK11] 

Review 

Materi 8 sampai 15 

 

Bentuk: 

Kuliah Tatap 

Muka  

 

Metode: 

Diskusi 

Kelompok 

 
 

TM: 

2x(2x50”) 

 

TT:  2x 

(2x60) 

 

BM: 

2x(2x60’) 

 

 Menyelesaikan kasus 

sederhana  

 Membuat 

kesimpulan hasil 

analisis  

Kriteria:  
Ketepatan dan 
kemampuan 
 
 
 
Bentuk non-
test: 

Mengerjaka
n soal kasus 
sederhana 

 Ketepatan 
menyelesaika
n soal 
sederhana 

 Ketepatan 
dalam 
membuat 
kesimpulan 
hasil analisis    

20% 



Mingg
uKe- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

16 Ujian Akhir Semester                                
 

 

     ….. 

 
 
Catatan: 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 
sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang 
terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata 
kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria 
penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang 
disertai bukti-bukti. 

 

 

 


