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Deskripsi Mata Kuliah 
Matakuliah ini menjelaskan konteks pembiayaan pembangunan dalam 
bidang perencanaan wilayah dan kota, konsep dasar dalam pembiayaan 
pembangunan, sumber-sumber pembiayaan pembangunan, analisis 
pembiayaan pembangunan, dan strategi pembiayaan pembangunan untuk 
suatu kasus 
Capaian Pembelajaran Lulusan yang Dibebankan Mata Kuliah 

Pengetahuan 
Menguasai teknik-teknik dan proses-proses perencanaan 
wilayah dan kota secara kualitatif, kuantitatif, pemodelan 
spasial (sistem informasi geografis) dan teknik presentasi 

Keterampilan 
Khusus 

Menguasai metode-metode perencanaan spasial/aspasial 
dalam pengambilan keputusan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Pengetahuan 

Mahasiswa memahami konteks pembiayaan pembangunan 
dalam bidang perencanaan wilayah dan kota 
Mahasiswa memahami konsep dasar dalam pembiayaan 
pembangunan 
Mahasiswa memahami sumber-sumber pembiayaan 
pembangunan 

Keterampilan 
Khusus 

Mahasiswa mampu melakukan analisis pembiayaan 
pembangunan 
Mahasiswa mampu merumuskan strategi pembiayaan 
pembangunan untuk suatu kasus 

Capaian Pembelajaran Modul 
1. Mahasiswa mengenali berbagai permasalahan di dalam pembiayaan 

pembangunan 
2. Mahasiswa memahami perbedaan pembiayaan pembangunan dengan 

pembiayaan publik 
3. Mahasiswa memahami berbagai macam peranan pemerintah dalam 

pembangunan 
4. Mahasiswa memahami relevansi pembiayaan pembangunan dalam 

PWK 



5. Mahasiswa memahami pengertian barang publik dan public choice, 
serta konsekuensinya bagi pembiayaan pembangunan 

6. Mahasiswa memahami pengertian, sifat, asas, fungsi anggaran 
7. Mahasiswa memahami berbagai macam sistem anggaran (tradisional, 

performance, dan PPBS) 
8. Mahasiswa memahami pengertian dan karakteristik dari masing-

masing sumber pembiayaan konvensional 
9. Mahasiswa memahami berbagai terminologi dasar dalam analisis 

finansial 
10. Mahasiswa mampu melakukan analisis financial dalam kasus yang 

sederhana 
11. Mahasiswa memahami prinsip dasar strategi pembiayaan 
12. Mahasiswa memahami konsep pembiayaan oleh pemerintah, swasta, 

dan masyarakat serta kerjasama diantaranya 
13. Mahasiswa mampu merumuskan strategi pembiayaan dalam kasus 

yang sederhana 
14. Mahasiswa memahami substansi dan output tugas studi kasus 
15. Mahasiswa mampu Mahasiswa mampu memberikan strategi yang 

inovatif untuk menyelesaikan kasus 
Pokok Bahasan 

1. Konteks Pembaiayaan Pembangunan dalam PWK  
2. Konsep dasar Pembiayaan Pembangunan 
3. Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan 
4. Konsep Analisis dalam Pembiayaan Pembangunan 
5. Strategi Pembiayaan Pembangunan 

Prasyarat 

- 
Pustaka 

 
 


