
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH EKONOMI TRANSPORTASI: 

1. Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip ekonomi transportasi (S13, S11, P1); 

2. Mahasiswa mampu memahami beragam undang-undang yang berlaku terkait ekonomi transportasi dan pokok pembahasannya (S13, S11, P1); 

3. Mahasiswa mampu memahami pengertian dan menggambarkan hubungan permintaan dan penawaran jasa transportasi serta menghitung surplus kosumen (S11, KK1, 

KK5, KK7); 

4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan pengendalian permintaan serta mampu mencari solusi dalam aspek ekonomi transportasi berdasarkan 

permasalahan yang ada (S11, KK1, KK2, KK3, KK7, KK9, KU1, KU3, KU5) 

5. Mahasiswa mampu memahami pajak bbm, pajak kendaraan, dan ERP serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya (S11, KK1, P1, KK10) 

6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan angkutan umum serta mampu mencari solusi yang dapat mendorong penggunaan angkutan umum (S11, KK1, KK2, 

KK3, KK7, KK9, KU1, KU3, KU5) 

7. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kebijakan transportasi yang dapat mendorong penggunaan angkutan umum melalui subsidi, potongan harga, dan 

kenyamanan bertransaksi serta mampu menganalisis kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia (S11, KK1, KK2, KK3, KK7, KK9, KU1, KU3) 

EVALUASI TENGAH SEMESTER (mg ke 8) 

EVALUASI AKHIR SEMESTER (mg ke 16) 

Garis Entry Behavior 

[C1, C2, A2, A3]: 7. Mahasiswa mampu memahami kebijakan transportasi 
terkait subsidi, potongan harga, dan kenyamanan angkutan umum (mg ke 10-
15) 

[C1, C2, A2, A3]: 6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dan mencari 
solusi yang dapat mendorong penggunaan angkutan umum (mg ke 9) 
 

[C1, C2, A2, A3]: 4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mencari solusi 
pengendalian permintaan (mg ke 4) 

[C1, C2, C3, A2]: 3. Mahasiswa mampu memahami dan menggambarkan 
hubungan permintaan dengan penawaran (mg ke 3) 

[C1, C2, A2]: 2. Mahasiswa mampu memahami undang-undang yang berlaku 
terkait ekonomi transportasi (mg ke 2) 

[C1,A2]: 1. Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip ekonomi 
transportasi (mg ke 1) 

[C1, C2, A2, A3]: 5. Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi 
kelebihan dan kekurangan pajak bbm, pajak kendaraan, dan ERP (mg ke 5-7) 
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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

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

 
S11 

 
Mampu melakukan pembelajaran sepanjang hayat. 

S13 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. 

KK1 Mampu mengidentifikasi semua aspek masalah bangunan teknik sipil berdasarkan data dan/atau gambar rencana, dengan 
penguasaan prinsip-prinsip perancangan baik secara manual maupun menggunakan piranti lunak. 

KK2 Mampu merencanakan, merancang dan menganalisis serta menyelesaikan masalah teknik sipil agar dapat menghasilkan rancangan 
bangunan teknik sipil yang aman, nyaman dan efisien. 

KK3 Mampu mengembangkan pengetahuan dan melakukan inovasi dalam bidang teknik sipil. 

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

KK7 Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah teknik sipil. 

KK9 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. 

KK10 Mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bagian keilmuan teknik 
sipil, serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi. 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atauimplementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 



KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, 
gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis 
informasi dan data. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Mampu memahami prinsip-prinsip ekonomi transportasi (S13, S11, P1); 

CPMK2 Mampu memahami beragam undang-undang yang berlaku terkait ekonomi transportasi dan pokok pembahasannya (S13, S11, P1); 

CPMK3 Mampu memahami pengertian dan menggambarkan hubungan permintaan dan penawaran jasa transportasi serta menghitung 
surplus kosumen (S11, KK1, KK5, KK7); 

CPMK4 Mampu mengidentifikasi permasalahan pengendalian permintaan serta mampu mencari solusi dalam aspek ekonomi transportasi 
berdasarkan permasalahan yang ada (S11, KK1, KK2, KK3, KK7, KK9, KU1, KU3, KU5) 

CPMK5 Mampu memahami pajak bbm, pajak kendaraan, dan ERP serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya (S11, KK1, P1, KK10) 

CPMK6 Mampu mengidentifikasi permasalahan angkutan umum serta mampu mencari solusi yang dapat mendorong penggunaan angkutan 
umum (S11, KK1, KK2, KK3, KK7, KK9, KU1, KU3, KU5) 

CPMK7 Mampu memahami dan menganalisis kebijakan transportasi yang dapat mendorong penggunaan angkutan umum melalui subsidi, 

potongan harga, dan kenyamanan bertransaksi serta mampu menganalisis kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia (S11, KK1, 

KK2, KK3, KK7, KK9, KU1, KU3) 

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang prinsip ekonomi transportasi, susunan peraturan perundang-undangan terkait ekonomi 
transportasi, prinsip-prinsip permintaan dan penawaran jasa transportasi, kebijakan transportasi yang dapat mengendalikan permintaan 
transportasi (kendaraan bermotor pribadi) dan dapat di ear marking untuk pengembangan angkutan umum, Pajak Bahan Bakar Minyak, Pajak 
Kendaraan Bermotor, Electronic Road Pricing, Kebijakan transportasi yang dapat mendorong penggunaan angkutan umum, Subsidi untuk 
pengembangan, operasi dan pemeliharaan sistem angkutan umum, Tarif untuk pelajar, penyandang cacat, tuna karya dan lansia, Tarif harian, 
per pekan, per bulan, per tahun, Tarif multi zona, Integrasi tarif antar moda, Penggunaan kartu elektronik multiguna 



Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Prinsip-prinsip ekonomi transportasi 
2. Susunan peraturan perundang-undangan terkait ekonomi transportasi: Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen dll 
3. Prinsip-prinsip permintaan dan penawaran jasa transportasi: Pengertian permintaan jasa transportasi, penawaran jasa transportasi, 

hubungan pemintaan dan penawaran, titik keseimbangan, surplus konsumen dll 
4. Kebijakan transportasi yang dapat mengendalikan permintaan transportasi (kendaraan bermotor pribadi) dan dapat di ear marking untuk 

pengembangan angkutan umum 
5. Pajak Bahan Bakar Minyak, Pajak Kendaraan Bermotor, Electronic Road Pricing 
6. Kebijakan transportasi yang dapat mendorong penggunaan angkutan umum 
7. Subsidi untuk pengembangan, operasi dan pemeliharaan sistem angkutan umum 
8. Tarif untuk pelajar, penyandang cacat, tuna karya dan lansia. Tarif harian, per pekan, per bulan, per tahun. Tarif multi zona 
9. Integrasi tarif antar moda 
10. Penggunaan kartu elektronik multiguna 

Daftar Referensi 1. _____ (2009), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 20092 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan 
2. ._____ (2004), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
3. Penalosa, E. (2007). Public  Space and Transport for More Socially and Environmentally Sustainable Ciy. Jakarta, 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Microsoft Word Notebook & LCD Projector 

Nama Dosen 
Pengampu 

Prof. Ir. Leksmono S.P., M.T., Ph.D. 

Mata kuliah 
prasyarat (Jika ada) 
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Minggu
Ke- 

 
 

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 
prinsip-prinsip 
ekonomi 
transportasi  
[C1,A2] 

Penjelasan tentang 

RPKPS, peraturan kuliah, 

sistem ujian dan 

penilaian. 

 
Prinsip-prinsip ekonomi 

 Bentuk:  

Kuliah 

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok 

 TM:  

1x(2x50’) 

 

TT: 

- 

 

 Membaca diktat 

kuliah 

• Mencatat poin-poin 
penting diluar diktat 

 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
kesesuaian 
 
 
Bentuk test: 

 Soal dalam 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
prinsip-prinsip 
ekonomi 
transportasi 
 

3%-4% 



transportasi dan studi 

kasus 

 

BM: 

1x(2x60’) 

 

UTS 
 

2 Mampu memahami 

undang-undang 

yang berlaku 

terkait ekonomi 

transportasi 

 

Mampu memahami 
pokok-pokok 
pembahasan dari 
masing-masing 
peraturan 
[C1, C2, A2] 

Susunan peraturan 
perundang-undangan 
terkait ekonomi 
transportasi: Undang-
Undang Dasar, Undang-
Undang, Peraturan 
Pemerintah, Keputusan 
Menteri, Keputusan 
Dirjen dll 

 Bentuk:  

Kuliah 

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok 

dan studi 

kasus 

 

 TM:  

1x(2x50’) 

 

TT: 

- 

 

BM: 

1x(2x60’) 

 

 Membaca diktat 

kuliah 

• Mencatat poin-poin 
penting diluar diktat 

 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
kesesuaian 
 
 
Bentuk test: 

 Soal dalam 
UTS 

 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
intisari dari 
undnag-
undang terkait 
ekonomi 
transportasi 

 

6%-8% 

3 Mampu memahami 

pengertian 

permintaan dan 

penawaran jasa 

transportasi 

 

Mampu 

menggambarkan 

hubungan 

permintaan dan 

penawaran serta 

menentukan titik 

keseimbangan 

 

Mampu 

menghitung 

surplus konsumen 

Prinsip-prinsip 

permintaan dan 

penawaran jasa 

transportasi: 

Pengertian permintaan 
jasa transportasi, 
penawaran jasa 
transportasi, hubungan 
pemintaan dan 
penawaran, titik 
keseimbangan, surplus 
konsumen dll 

 Bentuk:  

Kuliah 

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok 

dan studi 

kasus 

 

 TM:  

1x(2x50’) 

 

TT: 

- 

 

BM: 

1x(2x60’) 

 

 Membaca diktat 

kuliah 

• Mencatat poin-poin 
penting diluar diktat 

 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
kesesuaian, 
ketelitian 
 
 
Bentuk test: 

 Soal dalam 
UTS 

 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
prinsip-prinsip 
permintaan 
dan 
penawaran 
jasa 
transportasi 

 Ketepatan, 
kesesuaian, 
dan ketelitian 
menggambark
an grafik 
hubungan dan 
menghitung 
surplus 
konsumen 

 

6%-8% 



[C1, C2, C3, A2] 

4 Mampu 

mengidentifikasi 

permasalahan 

pengendalian 

permintaan 

 

Mampu mencari 
solusi dalam aspek 
ekonomi 
transportasi 
berdasarkan 
permasalahan yang 
ada 
[C1, C2, A2, A3] 

Kebijakan transportasi 
yang dapat 
mengendalikan 
permintaan transportasi 
(kendaraan bermotor 
pribadi) dan dapat di ear 
marking untuk 
pengembangan 
angkutan umum 

 Bentuk:  

Kuliah 

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok 

dan studi 

kasus 

 

 TM:  

1x(2x50’) 

 

TT: 

- 

 

BM: 

1x(2x60’) 

 

 Membaca diktat 

kuliah 

• Mencatat poin-poin 
penting diluar diktat 

 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
kesesuaian 
 
 
Bentuk test: 

 Soal dalam 
UTS 

 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
kebijakan 

 

6%-8% 

5 s/d 7 Mampu memahami 

pajak bbm, pajak 

kendaraan, dan 

ERP 

 

Mampu 

mengidentifikasi 

kelebihan dan 

kekurangannya 

[C1, C2, A2, A3] 

Pajak Bahan Bakar 
Minyak, Pajak 
Kendaraan Bermotor 
Electronic Road Pricing 

 Bentuk:  

Kuliah 

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok 

dan studi 

kasus 

 

 TM:  

3x(2x50’) 

 

TT: 

- 

 

BM: 

3x(2x60’) 

 

 Membaca diktat 

kuliah 

• Mencatat poin-poin 
penting diluar diktat 

 

Kriteria: 
Ketepatan, 
sistematika, dan 
kesesuaian 
 
 
Bentuk test: 

 Soal dalam 
UTS 

 
Bentuk non 
test: 

 Ringkasan 
artikel 
kebijakan 
pengendalian 
permintaan 
transportasi di 
mancanegara 

 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
kebijakan 

 Ketepatan dan 
sistemtika 
dalam 
mensarikan 
artikel jurnal 

 

19%-32% 

8 Ujian Tengah Semester                                     …. 



9 Mampu memahami 

kebijakan 

transportasi yang 

sudah ada 

 

Mampu 

mengidentifikasi 

permasalahan 

angkutan umum 

 

Mampu mencari 
solusi yang dapat 
mendorong 
penggunaan 
angkutan umum  
[C1, C2, A2, A3] 

Kebijakan transportasi 
yang dapat mendorong 
penggunaan angkutan 
umum 

 Bentuk:  

Kuliah 

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok 

dan studi 

kasus 

 

 TM:  

1x(2x50’) 

 

TT: 

- 

 

BM: 

1x(2x60’) 

 

 Membaca diktat 

kuliah 

• Mencatat poin-poin 
penting diluar diktat 

 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
kesesuaian 
 
 
Bentuk test: 

 Soal dalam 
UTS 

 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
kebijakan 
 

9%-12% 

10 s/d 
15 

Mampu memahami 

kebijakan 

transportasi yang 

dapat mendorong 

penggunaan 

angkutan umum 

melalui subsidi, 

potongan harga, 

dan kenyamanan 

bertransaksi 

 

Mampu 

menganalisis 

kelebihan dan 

kekurangan 

masing-masing 

Subsidi untuk 
pengembangan, operasi 
dan pemeliharaan 
sistem angkutan umum 
 
Tarif untuk pelajar, 
penyandang cacat, tuna 
karya dan lansia 
 
Tarif harian, per pekan, 
per bulan, per tahun 
 
Tarif multi zona 
 
Integrasi tarif antar 
moda 
 
Penggunaan kartu 
elektronik multiguna 

 Bentuk:  

Kuliah 

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok 

dan studi 

kasus 

 

 TM:  

5x(2x50’) 

 

TT: 

- 

 

BM: 

5x(2x60’) 

 

 Membaca diktat 

kuliah 

• Mencatat poin-poin 
penting diluar diktat 

 

Kriteria: 
Ketepatan, 
sistematika, dan 
kesesuaian 
 
 
Bentuk test: 

 Soal dalam 
UAS 

 
Bentuk non 
test: 

 Ringkasan 
artikel 
kebijakan 
untuk 
mendorong 
penggunaan 
angkutan 

 Ketepatan dan 
kesesuaian 
menjelaskan 
kebijakan 

 Ketepatan dan 
sistemtika 
dalam 
mensarikan 
artikel jurnal 

 

31%-48% 



kebijakan 

 

Mampu 
menganalisis 
kebijakan yang 
dapat diterapkan di 
Indonesia 
[C1, C2, A2, A3] 

umum 
transportasi di 
mancanegara) 

 

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. 

 

 

 


