
 
 

Nama Departemen   Perencanaan Wilayah dan Kota 

Nama MK             Ekonomi Kota  

Kode MK      DK 18-4405 

Semester                               IV 

SKS 2 

Nama Dosen Pengampu  

1. Ir. Putu Rudy Satiawan MSc. 

2. Arwi Yudhi Koswara ST MT 

  

Bahan Kajian                           

Teori & konsep Perkotaan 

Fenomena sosial 

Perilaku masyarakat 

Dinamika kependudukan 

Teori & konsep ruang 

Konsep infrastruktur 

Teori dan konsep ekonomi 

Pendekatan Keruangan 

karakteristik fisik lingkungan 

konsep manajemen pembangunan kota 

Pendekatan & Prosedur Manajemen 

Fenomena ekonomi 

Analisis Ekonomi 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

Pengetahuan 

Menguasai konsep teoritis perencanaan wilayah dan kota dalam aspek aspek urban studies, regional studies, spatial 

science, data science & computer application, sosial-politik, environmental management, perancangan lingkungan 

binaan, sistem infrastruktur dan transportasi, coastal studies, management, economics.   

Menguasai teknik-teknik dan proses-proses perencanaan wilayah dan kota secara kualitatif, kuantitatif, pemodelan 

spasial (sistem informasi geografis) dan teknik presentasi.  

Menguasai metode-metode perencanaan spasial/aspasial dalam pengambilan keputusan. 



 
 

Keterampilan khusus 

Mampu  menyusun konsep perencanaan dan arahan rencana melalui kajian masalah strategis dalam konteks kota, 

wilayah, pesisir dengan pemahaman masalah perencanaan melalui pengamatan dan pemanfaatan data fisik/spasial, 

social, ekonomi dan lingkungan.   

Mampu memanfaatkan TIK dalam pengelolaan data untuk menghasilkan informasi yang mudah difahami oleh publik 

dan para pengambil keputusan.  

Mampu mendeskripsikan karakteristik keruangan (spatial) kota, wilayah, pesisir melalui analisis keterkaitan aspek-

aspek aspasial dan spasial sehingga tersedia informasi sebagai dasar untuk menyusun model perencanaan. 

Mampu menyusun alternatif model keruangan/spasial melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk 

skenario pengaturan pola ruang dan struktur kota, wilayah, pesisir serta mengusulkan solusi sesuai konteks.  

Mampu menghasilkan rencana tata ruang yang kreatif, inovatif, keberlanjutan, dan mengakomodasi kepentingan publik 

yang hasilnya terkaji terhadap kaidah dan teori perencanaan dan mengkomunikasikannya secara visual, verbal dan 

tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. 

Keterampilan umum  

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan  atau  implementasi  

ilmu  pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai  dengan bidang 

keahliannya 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam   konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 

hasil analisis informasi dan data 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

Pengetahuan 

Mahasiswa mampu mensintesakan kaitan antara prinsip-prinsip ekonomi mikro dengan fenomena sosial, lingkungan, 

keruangan, dan manajemen perkotaan 

Keterampilan khusus 

Mahasiswa mampu mengidentifikasi fenomena sosial, lingkungan, keruangan, dan manajemen perkotaan yang 

berkaitan dengan ekonomi kota 

Mahasiswa mampu menganalisis kondisi ekonomi perkotaan kaitannya dengan fenomena sosial, kondisi lingkungan, 

dan keruangan 

Keterampilan umum  

Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks ekonomi perkotaan yang 

kaitannya dengan fenomena perkotaan 

 



 
 

1 
(090321) 

AYK 

Mahasiswa 
memahami dasar-
dasar ekonomi 
untuk mengkaji 
masalah perkotaan 

 Dasar-dasar 
Ekonomi 

 Konsep ekonomi 
kota 

 Eksternalitas 
ekonomi 

M1, M2 120 Kuliah tatap muka, Diskusi  
Keaktifan 
individu, Diskusi 

 

2 
(160321) 

AYK 

Mahasiswa 
memahami 
kebutuhan 
pelayanan umum 
perkotaan dalam 
konteks urban 
governance 

 Urban governance 
 Pelayanan publik 

M1, M2 120 Kuliah tatap muka, Diskusi  

Keaktifan 
individu, 
ketepatan 
penyampaian 
poin materi 
pembelajaran 
pada tugas 
presentasi 
mingguan 

20% tiap 
penyaji 
(Kel 1) 

3 
(230321) 

AYK 

Mahasiswa 
memahami 
pengelolaan 
anggaran kota 

 Penerimaan 
daerah 

 Belanja daerah 
M1, M2 120 Kuliah tatap muka, Diskusi  

Keaktifan 
individu, 
ketepatan 
penyampaian 
poin materi 
pembelajaran 
pada tugas 
presentasi 
mingguan 

20% tiap 
penyaji 
(Kel 2) 



 
 

4 
(300321) 

AYK 

Mahasiswa 
memahami kondisi 
lingkungan 
perkotaan terkait 
dengan 
pemanfaatan energi 
dan implikasinya 

 Kualitas 
lingkungan 
perkotaan 

 Polusi dan 
pencemaran udara 

 Kebijakan kota 
rendah karbon 

M1, M2 120 Kuliah tatap muka, Diskusi  

Keaktifan 
individu, 
ketepatan 
penyampaian 
poin materi 
pembelajaran 
pada tugas 
presentasi 
mingguan 

20% tiap 
penyaji 
(Kel 3) 

5 
(060421) 

AYK 

Mahasiswa mampu 
secara 
komprehensif 
memahami 
persoalan ekonomi 
kota 

 Livable cities,  
 competitive cities 

M1, M2 120 Kuliah tatap muka, Diskusi  

Keaktifan 
individu, 
ketepatan 
penyampaian 
poin materi 
pembelajaran 
pada tugas 
presentasi 
mingguan 

20% tiap 
penyaji 
(Kel 4) 

6  
(130421) 

LIBUR UTBK       

7 
(200421) 

AYK 

Mahasiswa 
memahami aspek 
ekonomi dalam 
konservasi 
perkotaan 

 Konservasi 
perkotaan  

 Aspek ekonomi 
dalam konservasi 
lingkungan 

M1, M2 120 Kuliah tatap muka, Diskusi  

Keaktifan 
individu, 
ketepatan 
penyampaian 
poin materi 
pembelajaran 
pada tugas 
presentasi 
mingguan 

20% tiap 
penyaji 
(Kel 5) 



 
 

8  
(270421) 

AYK 

PENGUMPULAN 
TUGAS 

      

9 
(040521) 

PRS 

Mahasiswa 
memahami arah dan 
perkembangan 
ekonomi kota ke 
depan 

 Ekonomi kreatif M1, M2 120 Kuliah tatap muka, Diskusi  

Keaktifan 
individu, 
ketepatan 
penyampaian 
poin materi 
pembelajaran 
pada tugas 
presentasi 
mingguan 

20% tiap 
penyaji 
(Kel 6) 

10 
(110521) 

PRS 
LIBUR LEBARAN       

11 
(180521) 

PRS 

Mahasiswa 
memahami masalah 
perkotaan dan 
keterkaitannya 
dengan ekonomi 

 Proses Urbanisasi 
dan Implikasinya 
terhadap ekonomi 
kota 

M1, M2 120 Kuliah tatap muka, Diskusi  

Keaktifan 
individu, 
ketepatan 
penyampaian 
poin materi 
pembelajaran 
pada tugas 
presentasi 
mingguan 

20% tiap 
penyaji 
(Kel 7) 

Mahasiswa 
memahami masalah 
pengelolaan lahan 
di perkotaan 

 Pola guna lahan   
 Nilai lahan 

perkotaan 

20% tiap 
penyaji 
(Kel 8) 



 
 

12 
(250521) 

PRS 

Mahasiswa 
memahami masalah 
pengelolaan 
perumahan dan 
property di 
perkotaan 

 Kebutuhan 
perumahan 

 Penyediaan 
perumahan 

 Kebijakan 
perumahan 

M1, M2 120 Kuliah tatap muka, Diskusi  

Keaktifan 
individu, 
ketepatan 
penyampaian 
poin materi 
pembelajaran 
pada tugas 
presentasi 
mingguan 

20% tiap 
penyaji 
(Kel 9) 

13 
(010621) 

PRS 

Mahasiswa 
memahami 
permasalahan 
pelayanan 
transportasi 

 Kemacetan 
 Angkutan umum vs 

pribadi 
 Penyediaan 

transportasi kota 

M1, M2 120 Kuliah tatap muka, Diskusi  

Keaktifan 
individu, 
ketepatan 
penyampaian 
poin materi 
pembelajaran 
pada tugas 
presentasi 
mingguan 

20% tiap 
penyaji 
(Kel 10) 

14 
(080621) 

PRS 

Mahasiswa 
memahami masalah 
ketenagakerjaan 
dan sektor informal 

 Ketenagakerjaan 
 Sektor informal 

kota 
M1, M2 120 Kuliah tatap muka, Diskusi  

Keaktifan 
individu, 
ketepatan 
penyampaian 
poin materi 
pembelajaran 
pada tugas 
presentasi 
mingguan 

20% tiap 
penyaji 
(Kel 11) 



 
 

15 
(150621) 

PRS 
 

Mahasiswa 
memahami 
kemiskinan di 
perkotaan dan 
implikasinya 

 Kemiskinan 
 Kriminalitas 

M1, M2 120 Kuliah tatap muka, Diskusi  

Keaktifan 
individu, 
ketepatan 
penyampaian 
poin materi 
pembelajaran 
pada tugas 
presentasi 
mingguan 

20% tiap 
penyaji 
(Kel 12) 

16 
(220621) 

PRS 

Mahasiswa mampu 
memberikan solusi 
praktis terhadap 
permasalahan 
ekonomi kota 

Evaluasi Minggu Ke-9 
sampai ke-15 

M1, M2, M3 120 Ujian Tulis (online) 

Ketepatan 
pemahaman  dan 
implikasinya 
terhadap study 
kasus sederhana 

30% 

17 
(290621) 

PRS 

Mahasiswa mampu 
mensintesakan dan 
mengambil manfaat 
(lesson learned) 
dari resensi jurnal 

Pengumpulan tugas 
resensi jurnal 

M1, M2, M3 120 Resensi Jurnal 
Kemampuan 
critical review 

20% 
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