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DESKRIPSI MATA KULIAH 
Materi kuliah Analisa Biaya Dampak Pembangunan merupakan mata kuliah 
yang memberikan kemampuan dasar kepada mahasiswa dalam dua hal pokok 
yaitu:  
1. Melakukan analisa eksternalitas yang ditimbulkan oleh proyek 

pembangunan.  
Diharapkan mahasiswa memahami konsep dan metode analisis 
pembiayaan pelayanan kolektif akibat pengembangan kegiatan. Untuk itu 
mahasiswa akan diberikan materi Analisis Biaya Dampak Pembangunan 
yang mempelajari bagaimana mengkonversikan dampak dari suatu 
pembangunan ke dalam nilai financial untuk memelihara kinerja 
pelayanan (level of service) barang dan jasa publik.  

2. Menyusun rancangan internalisasi atas eksternalitas tersebut dan 
mempunyai kemampuan serta waawasan untuk penerapannya. 
Latihan akan diorientasikan kepada pembahasan implikasi eksternalitas 
terhadap sistem fiskal atau sistem anggaran dari pemerintah daerah. 
Dengan kata lain, dalam perkiraan dampak fiskal ini akan dipelajari 
implikasi pembangunan terhadap sisi penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah daerah. Walaupun demikian mahasiswa diharapkan mampu 
menarik ideologi untuk sistem yang lebih sempit (misalnya pada tingkat 
komunitas atau kawasan perumahan) maupun dalam sistem yang lebih 
luas (misalnya insentif investasi pada suatu kawasan dalam rangka 
mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam sistem nasional).  

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA 
KULIAH 
Pengetahuan 
  
  

1.1 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.   

1.3 Menguasai metode-metode perencanaan 



spasial/aspasial dalam pengambilan 
keputusan. 

Keterampilan 
  
  

2.1 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.   

2.5 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. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
Pengetahuan 1. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan metoda 

Analisa biaya dampak pembangunan dalam 
menyelesaikan ekternalitas suatu pembangunan 

Keterampilan 
khusus 
  
  

1. Mahasiswa mampu menyelesaikan kasus-kasus 
pembangunan berbasis analisa biaya dampak 

2. Mahasiswa mampu melakukan metoda dalam analisa 
biaya dampak pembangunan 

3. Mahasiswa mampu memformulasikan skenario 
analisa biaya dampak pembangunan 

Keterampilan 
umum  

1. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan konsep dan 
metoda ABDP secara visual, verbal dan tertulis 
berbasis ICT. 

 2. Teamwork   

CAPAIAN PEMBELAJARAN MODUL/POKOK BAHASAN KULIAH 
1. Mahasiswa mampu menerapkan konsep Analisa Biaya Dampak 

Pembangunan   
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan ekternalitas pembangunan 
3. Mahasiswa mampu menentukan internalisasi ekternalitas 
4. Mahasiswa  mampu menerapkan teori barang dan jasa 
5. Mahasiswa  mampu menerapkan teori perpajakan 
6. Mahasiswa mampu menerapkan metode dalam memproyeksikan 

biaya 



7. Mahasiswa mampu menerapkan metode dalam memproyeksikan 
penerimaan 

8. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar ABDP dalam 
studi kasus pembangunan 

POKOK BAHASAN 
Konsep dasar ABDP 

Metode dalam menentukan ekternallitas dan internalisasi ekternalitas 
Metode dalam memproyeksikan biaya 
Metode dalam memproyeksikan penerimaan 
Penerapan Konsep dan Metode Analisa Biaya Dampak Pembangunan 
Pembahasan studi kasus dalam Analisa Biaya Dampak Pembangunan 
PRASYARAT 
Sudah lulus MK Pembiayaan Pembangunan 
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