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Penyetaraan MK Pilihan Rekayasa Penilaian oleh MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), 
2014 

 
Proses Pembimbingan Studio Perencanaan Tapak, 2015 
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Lokalatih Peta Hijau Kota (Urban Green Map Workshop), setiap tahun 

 
Studi Ekskursi Ho Chi Minh City, Vietnam, 2012 
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PROGRAM STUDI S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 
KONSENTRASI REAL ESTAT 

 
 
Visi: 

Menjadi salah satu pusat keunggulan keilmuan dan pendidikan perencanaan kota dan real estat di Asia 
Tenggara 
 
Misi: 

 Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang perencanaan kota dan real estat, dengan 
keahlian mengembangkan dan mengelola real estat yang bertumpu pada inovasi teknologi, 
berkemampuan memadukan karakter fisik lokasi dan dinamika pasar. 

 Menghasilkan lulusan yang memiliki tanggung jawab sosial, jiwa kewirausahaan dan kemampuan 
untuk mengembangkan diri. 

 Mempersiapkan dan memfasilitasi lulusan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor publik dan 
swasta, melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan jaringan kerjasama dengan dunia kerja. 

 Menghasilkan temuan unggulan di bidang perencanaan kota dan real estat yang berorientasi pada 
tantangan globalisasi urbanisasi, peningkatan peranan swasta dalam pengembangan kota, dan 
masalah pembangunan kota yang berkelanjutan. 

 Berperan aktif sebagai fasilitator antara sektor publik dan sektor swasta dalam pengembangan kota 
dan real estat. 

 Berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat kota (termasuk pengguna produk real estat) 
melalui pelatihan, seminar, diskusi ilmiah, publikasi, dan media komunikasi. 

 Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (akademik dan administratif) secara terencana 
dan berkelanjutan. 

 Meningkatkan fasilitas penunjang pendidikan dan penelitian sesuai dengan pengembangan 
teknologi. 
 

Konsentrasi 

Mahasiswa program ini dididik dan diarahkan untuk menguasai tiga bidang keilmuan secara 
komprehensif:  

 Perencanaan Kota dan Kawasan, mempelajari ilmu perencanaan secara komprehensif dan lintas 
sektoral (perencanaan penggunaan lahan, intensitas bangunan, distribusi fasilitas kota, 
perencanaan lingkungan hijau dan ruang terbuka kota, infrastruktur kota, pengembangan komunitas, 
dan institusi pengelolaan kawasan). 

 Pengembangan Kawasan Real Estat, yang berorientasi pada keseimbangan peningkatan kualitas 
lingkungan dan optimalisasi nilai ekonomi lahan (pengembangan kawasan perumahan, kawasan 
komersial, kawasan mixed use, kawasan industri, serta kawasan rekreasi dan wisata) . 

 Manajemen dan Investasi Real Estat, menyusun feasibility study proyek properti, studi pasar 
properti, penilaian aset properti, studi highest and best use lahan, konsep pengelolaan bangunan 
dan kawasan, strategi marketing real estat.      

 
Kurikulum 

 Kurikulum Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Konsentrasi Real Estat (PWK-RE) 
disusun bekerja sama dengan kalangan profesional untuk mendapatkan standar kompetensi yang 
diakui tingkat nasional maupun internasional.  

 Kurikulum PWK-RE juga memberi keleluasaan mahasiswa untuk memilih bidang yang sesuai 
dengan kemampuan dan cita-cita mereka. Beberapa blok Mata Kuliah Pilihan (MKP) 
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diselenggarakan bersama dengan kalangan profesional dan mendapatkan penyetaraan/pengakuan 
dari mereka.  

 Sejak 2014, MKP Rekayasa Penilaian 1-2 telah disetarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai 
Indonesia (MAPPI) yang berafiliasi pada ASEAN Valuer Association (AVA), MKP Manajemen Real 
Estat-Facilities Management oleh Colliers International Indonesia yang berafiliasi pada International 
Facilities Management Association (IFMA). Perolehan sertifikat profesional tersebut menjadi nilai 
tambah bagi lulusan Prodi PWK-RE ke dunia kerja nasional maupun internasional.   

 2015, dalam proses kerja sama penyusunan MKP Manajemen Kawasan Industri dengan Himpunan 
Pengelola Kawasan Industri (HKI) dan MKP Green Development dengan Green Building Council 
Indonesia (GBCI). 



P
E

R
E

N
C

A
N

A
A

N
 

W
IL

A
Y

A
H

 D
A

N
 K

O
T

A
 

 

 

PROGRAM STUDI S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  | 137 
 

 
DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER 

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - REAL ESTAT 
 

SEMESTER I 

No Kode Mata Kuliah Sks 

1 DU 11081 Bahasa Indonesia 2 

2 DU 11031 Pendidikan Kewarganegaraan 2 

3 PK 12103 Pengantar Ekonomi 2 

4 PK 12104 Sistem Sosial 2 

5 PK 12105 Kalkulus 2 

6 PK 15106 Teknik Presentasi & Komunikasi 3 

7 PK 14207 Hukum & Administrasi Perencanaan 2 

8 PK 12108 Pangantar Perencanaan Wilayah & Kota 2 

9 PK 13109 Pengantar Pengembangan Real Estat 3 

    Jumlah 20 

 
SEMESTER II 

No Kode Mata Kuliah Sks 

1 PK 13201 Perencanaan Kota 3 

2 PK 12202 Statistik 3 

3 PK 23304 Prasarana Wilayah dan Kota 3 

4 PK 15204 Analisis SDA dan Lingkungan 3 

5 PK 13205 Perencanaan Lingkungan & Bangunan I 3 

6 PK 13203 Perencanaan Transportasi 3 

7 PK 22307 Akuntansi Real Estat I 2 

    Jumlah 20 

 
SEMESTER III 

No Kode Mata Kuliah Sks 

1 PK 12107 Teori Perencanaan 3 

2 PK 22302 Metode Analisis Perencanaan 4 

3 PK 13206 Perencanaan Wilayah 3 

4 PK 23305 Analisis Lokasi dan Pola Keruangan 3 

5 PK23301 Tata Guna & Pengembangan Lahan 3 

6 PK 23306 Perencanaan Lingkungan & Bangunan II 3 

7 PK 23404 Akuntansi Real Estat II 2 

    Jumlah 21 

    SEMESTER IV 

No Kode Mata Kuliah Sks 

1 PK 23401 Sistem Informasi Perencanaan 3 

2 PK 23402 Analisis Tata Ruang dan Transportasi 3 

3 PK 23403 Manajemen Proyek I 3 

4 PK 23303 Ekonomi Wilayah dan Kota 3 

5 PK 23405 Perencanaan Lingkungan & Bangunan III 3 

6 PK 23406 Analisis Pasar Real Estat I 2 

7 PK 24407 Studio Proses Perencanaan 4 

    Jumlah 21 



138  |  PROGRAM STUDI S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 

 

SEMESTER V 

No Kode Mata Kuliah Sks 

1 PK 33501 Pembiayaan Pembangunan 3 

2 PK 34502 Teknik Evaluasi Perencanaan 3 

3 PK 33503 Analisis Keuangan I 2 

4 PK 33504 Utilitas 3 

5 PK 33505 Pemasaran Real Estat I 2 

6 PK 34507 Studio Perencanaan Kota 4 

7 PK 33604 Analisis Pasar Real Estat II 3 

    Jumlah 20 

    SEMESTER VI 

No Kode Mata Kuliah Sks 

1 PK 32601 Metode Penelitian 2 

2 PK 33602 Analisis Keuangan II 3 

3 PK 34603 Manajemen Real Estat I 2 

4 PK 34605 Manajemen Stratejik 2 

5 PK 34606 Studio Perencanaan Tapak 4 

6 PK 33506 Rekayasa Penilaian I 2 

7  Mata Kuliah Pilihan 3 

8  Mata Kuliah Pilihan 3 

    Jumlah 21 

    
SEMESTER VII 

No Kode Mata Kuliah Sks 

1 DU 11011 Agama 2 

2 PK 45702 Kerja Praktek 3 

3 PK 44703 Studio Pengemb. Pengelolaan Kawasan 4 

4 PK 45704 Kolokium 2 

5 PK 45712 Kapita Selekta 3 

6 
 

Mata Kuliah Pilihan 3 

    Jumlah 17 

    SEMESTER VIII 

No Kode Mata Kuliah Sks 

1 PK 45801 Tugas Akhir 6 

    

  Jumlah 6 

  JUMLAH 146 
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SILABI PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA(KONSENTRASI 
REAL ESTAT) 

 
 
PK 12103 Pengantar Ekonomi (2 sks) 
Mengetahui ilmu ekonomi dan teori ekonomi, pandangan umum tentang teori harga, teori biaya dan 
produksi, teori pasar harga, pendapatan nasional, kebijakan fiskal, uang bank, dan kebijakan ekonomi 
makro dan masalahnya, nilai tukar uang, perubahan nilai uang, dan rencana pembayaran. 
 
PK 12104 Sistem Sosial (2 sks) 
Memberikan pengetahuan tentang aspek sosial, yaitu masyarakat dalam wilayah dan kota dan dampak 
dari suatu rencana atau pembangunan terhadap masyarakat, konsep ilmu kemasyarakatan/sosiologi. 
Bagaimana keterkaitannya dalam proses perencanaan dan dampak kebijaksanaan pembangunan sosial 
dalam konteks perencanaan serta memberikan wawasan tentang berbagai gejala sosial dan budaya 
yang timbul dalam lingkungan masyarakat, dalam bentukan ruang, yang terjadi akibat sistem sosial 
tersebut. 
 
PK 12105 Kalkulus (2 sks) 
Memberikan pemahaman kembali terhadap variabel dan fungsi dan berbagai turunan fungsi pada 
bidang matematika yang nantinya akan menjadi bekal dalam melakukan berbagai analisis yang terkait 
dalam bidang perencanaan kota dan real estat.  
 
PK 15106 Teknik Presentasi & Komunikasi (3 sks) 
Mahasiswa mampu menulis dan berdiskusi secara formal serta menyampaikan pesan dengan media 
grafik, mampu melakukan analisis tapak, dan mampu menyusun konsep rencana dalam tiga dimensi. 
 
PK 14207 Hukum & Administrasi Perencanaan (2 sks) 
Mahasiswa mengetahui mengenai hak-hak penguasaan atas tanah menurut Hukum Tanah Nasional 
(HTN) yaitu UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya sebagai landasan hukum untuk menguasai dan 
memakai tanah baik untuk kepentingan individu maupun untuk pembangunan (real estat) dan jaminan 
kepastian hukum dalam penguasaan bidang tanahnya. 
 
PK 12108 Pengantar Perencanaan Wilayah & Kota (2 sks) 
Mahasiswa dapat mengenali lingkup pendidikan dan keilmuan serta profesi di bidang perencanaan 
wilayah dan kota, dasar-dasar perencanaan, ruang lingkup serta produk perencanaan dan perancangan 
wilayah dan kota, serta wawasan tentang proses berpikir sistem dan metode analisis dalam 
perencanaan wilayah dan kota.  
 
PK 13109 Pengantar Pengembangan Real Estat (3 sks) 
Mahasiswa dapat mengetahui pengertian, ruang lingkup, prinsip-prinsip dan karakteristik 
pengembangan dan pengelolaan kawasan, memahami tujuan pengembangan dan pengelolaan 
kawasan peran serta swasta (developer) dalam pembangunan lingkungan binaan di perkotaan dan 
pedesaan, mengenal dan memahami 8 (delapan) tahap dalam pengembangan real estat, memahami 
hubungan antara faktor ekonomi dan teknik perencanaan dan perancangan pada pengembangan 
kawasan berdasarkan prinsip-prinsip real estat, serta mekanisme kerja berbagai komponen yang terkait 
dalam kegiatan Real Estat kaitannya dengan tapak & pengembangannya (site & improvement). 
 
PK 13201 Perencanaan Kota (3 sks) 
Mahasiswa mampu memahami berbagai teori/konsep dan sejarah perencanaan kota, melakukan 
evaluasi kritis terhadap praktek dan penerapan perencanaan kota melalui pemahaman teoritis, 
mengenali beberapa strategi & pelaksanaan perencanaan kota dalam beberapa kasus umum maupun 
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Indonesia, serta mengenali karakter, masalah, analisis dan perencanaan yang dilakukan dalam 
substansi/fungsi/sektor kasus perencanaan kota. 
 
PK 12202 Statistik (3 sks) 
Mahasiswa mampu menjelaskan manfaat statistik dalam perencanaan, jenis data dan cara 
mempresentasikannya. Selain itu diharapkan mahasiswa mampu membuat rencana aplikasi statistik di 
bidang perencanaan kota dan real estat dari pengumpulan data, penentuan alat analisis, hingga 
pengolahan data baik menggunakan manual maupun program statistik (SPSS, PhStat, Ms. Excel). 
 
PK 23304 Prasarana Wilayah & Kota (3 sks) 
Mahasiswa memahami pengertian, peranan, dan permasalahan prasarana di kota dengan cara 
memberikan pengetahuan dan pengertian mengenai tipologi prasarana yang ada, cara pengelolaan 
dalam kaitannya dengan industri dan kehidupan perkotaan, memahami masalah prasarana wilayah. 
Dengan demikian, diharapkan mahasiswa sudah memiliki bekal yang cukup di bidang prasarana wilayah 
dan kota terkait dengan kebijakan dan sistem tata ruang, sehingga dapat menjadi input untuk 
menangani permasalahan yang terjadi pada prasarana wilayah dan kota. 
 
PK 15204 Analisis Sumber Daya Alam Dan Lingkungan (3 sks) 
Memperkenalkan proses perencanaan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan dengan titik berat 
kepada pemahaman agar mampu menganalisis manfaat, keterbatasan sumberdaya dan mengelola 
lingkungan wilayah dan kota yang direncanakan dengan menggunakan pendekatan AMDAL sektoral, 
multi sektoral, terpadu kota dan regional, mampu memilih sistem kegiatan yang diperkirakan akan 
menimbulkan dampak terhadap SDA dan lingkungan; mampu memahami persediaan dan daya dukung 
lahan, serta memberikan wawasan/pengetahuan bahwa lingkungan yang ada di sekitar kita 
mengandung banyak potensi yang perlu kita gali sehingga dapat bermanfaat untuk peningkatan 
ekonomi wilayah dan kota 
 
PK 13205 Perencanaan Lingkungan & Bangunan I (3 sks) 
Memberikan pengenalan tentang pengertian, prinsip dan proses perencanaan dan perancangan, serta 
pengetahuan produk perencanaan dan perancangan di dunia real estat, mahasiswa dapat mengenal 
konsep perencanaan dan perancangan yang berorientasi kepada penciptaan ruang, bentuk dan fungsi 
bangunan. Pola sirkulasi, dan organisasi ruang menjadi dasar dalam membentuk karakter dan suasana 
ruang (sebagai elemen penting bangunan), memberikan pengenalan faktor lingkungan bangunan dan 
pengaruhnya terhadap bangunan serta sistem dasar struktur yang dibutuhkan, serta memberikan 
pengetahuan tentang aspek manusia sebagai pemakai bangunan yang menjadi bagian penting sebagai 
indikator keberhasilan perencanaan dan perancangan. 
 
PK 13203 Perencanaan Transportasi (3 sks) 
Memahami berbagai teori/konsep perencanaan transportasi sebagai bagian integral dari perencanaan 
kota dan wilayah, melakukan evaluasi kritis terhadap praktek dan penerapan perencanaan transportasi 
melalui pemahaman teoritis, serta mengenali beberapa strategi & pelaksanaan perencanaan 
transportasi dalam beberapa kasus. 
 
PK 22307 Akuntansi Real Estat I (2 sks) 
Mahasiswa dapat lebih mendalami konsep-konsep dasar dalam ilmu akuntansi, fungsi dan arti penting 
akuntansi dalam pengambilan keputusan ekonomik, dapat mengartikan dan menganalisis laporan 
keuangan, serta menjelaskan konsep pengembangan akuntansi antara sistem manual dan 
komputerisasi. 
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PK 12107 Teori Perencanaan (3 sks) 
Dapat memahami teori perencanaan kota berdasarkan berbagai paradigma dan teori perencanaan 
(theory of Planning, theory for planning) dalam konteks perencanaan sebagai proses pengambilan 
keputusan publik, dapat melakukan evaluasi kritis terhadap praktek perencanaan sesuai dengan 
paradigma dan teori perencanaan, dan dapat membandingkan teori perencanaan yang sesuai dengan 
masalah di lapangan.  
 
PK 22302 Metode Analisis Perencanaan (4 sks) 
Memperkenalkan berbagai metode pendekatan kuantitatif maupun alat analisis secara kuantitatif yang 
terkait dengan proses perencanaan wilayah dan kota, antara lain yang terkait dengan demografi, model 
kegiatan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan model programming. Dengan demikian mahasiswa 
diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial dan ekonomi suatu wilayah dengan 
lebih baik sehingga dapat memberikan usulan perencanaan yang baik pula. 
 
PK 13206 Perencanaan Wilayah (3 sks) 
Memahami berbagai teori/konsep/kebijakan dalam proses perencanaan wilayah dan wawasan 
kewilayahan, terkait dengan karakter, sifat, masalah, maupun analisis yang dilakukan serta proses 
perumusan kebijakan beberapa kasus spasial perencanaan wilayah dalam konteks umum maupun 
Indonesia. 
 
PK 23305 Analisis Lokasi & Pola Keruangan (3 sks) 
Memberikan pemahaman pola ruang terkait dengan tingkah laku (behavior) manusia yang akan 
menciptakan pola distribusi spasial dan elemen suatu wilayah (kota), seperti proses ekonomi, sosial, 
politis dan psikologis yang memunculkan struktur sosial. Selain itu diharapkan dapat memberikan 
pengenalan kepada mahasiswa mengenai permasalahan lokasi kegiatan yang menjadi dasar 
terbentuknya pola dan struktur keruangan suatu wilayah dan kota dan memberikan pengetahuan 
mengenai teknik-teknik penentuan lokasi terbaik bagi aktivitas-aktivitas industri, pertanian, serta pusat-
pusat pelayanan. 
 
PK 23301 Tata Guna & Pengembangan Lahan (3 sks) 
Mengetahui pengertian dan definisi tata guna lahan, tata ruang, dan pengembangan lahan, memahami 
karakteristik dan potensi ruang (lahan, air/perairan, udara), memahami faktor-faktor yang menyebabkan 
pemanfaatan, perubahan, dan perkembangan tata guna lahan, serta mengetahui peraturan dan 
perundangan serta kebijakan pengelolaan pengembangan pertanahan. 
 
PK 23306 Perencanaan Lingkungan & Bangunan II (3 sks) 
Memberikan pengetahuan tentang ‘housing’ (sebagai produk real estat yang dominan) beserta 
fasilitasnya (fasilitas infrastruktur dan fasilitas sosial budaya ekonomi), dan keseluruhan tahap 
perencanaan ‘housing’ mulai dari kegiatan pemilihan lahan sesuai peruntukannya, pembebasan tanah, 
pola perencanaan ‘housing’ serta aspek peraturan-peraturan, mengenalkan tipologi fasilitas ‘housing’ 
berikut pola perencanaannya, penetuan zoning, sirkulasi, utilitas serta ruang terbuka (hijau), serta 
memberikan latihan dalam perencanaan tapak ‘housing’ dan fasilitasnya dengan memperhitungkan 
aspek biaya dan pemasaran serta faktor teknis dan non-teknis. 
 
PK 23404 Akuntansi Real Estat II (2 sks) 
Mahasiswa mampu untuk membaca, mengartikan dan menganalisis laporan keuangan perusahaan real 
estat, mengerti menentukan besaran pengeluaran terkait dengan pembangunan produk properti, yang 
sangat terkait dengan proses pengambilan keputusan secara ekonomik dalam suatu perusahaan 
properti/ real estat.  
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PK 23401 Sistem Informasi Perencanaan (3 sks) 
Memahami dan terampil dalam membuat sistem informasi, penyajian dan pengolahan data bagi 
keperluan berbagai kegiatan perencanaan, memahami dan menguasai pemetaan menggunakan 
perangkat komputer maupun piranti lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga mahasiswa 
mampu mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data secara spasial dalam rangka menyusun 
rencana tata ruang umum maupun khusus secara multi dimensi. Selain itu mahasiswa mampu 
mengikuti perkembangan sistem informasi perencanaan dan kebutuhan spesifik konsep rencana. 
 
PK 23402 Analisis Tata Ruang & Transportasi (3 sks) 
Mengetahui konsep dan kerangka analisis transportasi perkotaan dalam hubungan dengan Rencana 
Ruang Kota, kenyataan dan kecenderungan transportasi perkotaan, dampak perubahan teknologi 
transportasi terhadap pola tata ruang perkotaan, dan pengaruh kemacetan lalu lintas terhadap 
perencanaan wilayah kota dan harga tanah.  
 
PK 23403 Manajemen Proyek I (3 sks) 
Memberikan pengetahuan dasar manajemen pada proyek konstruksi, karakteristik proyek, tahapan 
membangun, organisasi proyek dan metode membangun, memberikan pengetahuan tentang cara dan 
metode Rencana Anggaran Biaya proyek berdasarkan lingkup pekerjaan dan jenis kontrak konstruksi, 
serta memberikan pengetahuan tentang pengendalian proyek yang berkaitan dengan biaya mutu dan 
waktu pelaksanaan. 
 
PK 23303 Ekonomi Wilayah & Kota (3 sks) 
Mahasiswa diberi pemahaman tentang proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta struktur 
tumbuh kembangnya perekonomian wilayah dan kota, sehingga mahasiswa mampu melakukan analisa 
perencanaan wilayah dan kota dengan pendekatan ekonomi dan mampu membuat strategi 
pengembangan ekonomi wilayah. Dalam pemahaman ini, diharapkan mahasiswa mampu menyusun 
konsep dari bentuk-bentuk intervensi yang dapat dilakukan dalam mendorong perekonomian wilayah 
dan kota. 
 
PK 23405 Perencanaan Lingkungan & Bangunan III (3 sks) 
Memberikan pengetahuan tentang produk properti (residential, commercial, industrial facilities, and open 
land) beserta fasilitas infrastruktur dan fasilitas sosial budaya ekonomi, serta aspek peraturan-peraturan 
bangunan, mengenal karakter produk properti (residential, commercial, industrial facilities, and open 
land) berikut pola perencanaannya, penentuan zoning, sirkulasi, dan utilitas. Cara yang digunakan 
adalah dengan memberikan latihan dalam merencanakan produk properti dan fasilitasnya dengan 
memperhitungkan aspek biaya dan pemasaran serta faktor teknis dan non-teknis. 
 
PK 23406 Analisis Pasar Real Estat I (2 sks) 
Memberi pengetahuan atau wawasan mengenai analisis pasar real estat, terkait dengan prinsip-prinsip 
makro ekonomi yang berkaitan dengan proses analisis pasar real estat sehingga mahasiswa mampu 
mengumpulkan data, mengolah data serta menyusun laporan analisis pasar real estat (Real Estate 
Market Overview) pada suatu kota atau wilayah dengan menggunakan alat analisis dan pendekatan di 
bidang real estat. 
 
PK 24407 Studio Proses Perencanaan (4 sks) 
Mengenalkan kepada mahasiswa pengetahuan tentang proses serta urutan kegiatan perencanaan 
meliputi penyusunan proposal, kompilasi dan analisis dengan cara melatih mahasiswa dalam 
melaksanakan proses perencanaan yang disepakati bersama yang diawali dengan kegiatan 
penyusunan proposal untuk mengetahui kebutuhan data dan metode yang akan digunakan sebagai 
pedoman melakukan survei atau pengumpulan data. Selanjutnya mahasiswa akan dilatih untuk 
melakukan pengumpulan data dengan metode primer maupun sekunder, melakukan kompilasi data 
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sehingga mudah untuk dibaca dan kemudian digunakan untuk menyusun analisis dengan menggunakan 
metode penulisan yang baik dan benar. 
 
PK 33501 Pembiayaan Pembangunan (3 sks) 
Mengetahui lembaga-lembaga yang berkaitan dan terlibat dalam pembiayaan pembangunan di 
Indonesia sehingga dapat mengetahui sumber-sumber pembiayaan dan pengelolaan di kota. Dengan 
demikian, diharapkan juga dapat diterapkan dalam pengembangan real estatterkait dengan prosedur 
pengembangan dan sistem pembiayaan yang ada di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah 
dengan menggunakan studi kasus terkait dengan pembiayaan pembangunan di Indonesia. 
 
PK 34502 Teknik Evaluasi Perencanaan (3 sks) 
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami proses dalam suatu analisis kebijakan, sehingga dengan 
demikian dapat membaca permasalahan maupun potensi yang dimiliki suatu kawasan secara lebih 
detail dan mampu memberikan gambaran singkat mengenai suatu kawasan secara ringkas dan padat 
yang pada akhirnya akan digunakan untuk menghasilkan alternatif solusi permasalahan sebagai dasar 
pengambilan keputusan suatu proses evaluasi dalam bidang perencanaan kota dan real estat. 
 
PK 33503 Analisis Keuangan I (2 sks) 
Mahasiswa diharapkan dapat melakukan perhitungan investasi terkait dengan Time Value of Money 
(berhubungan dengan bunga dan inflasi) dengan demikian mahasiswa dapat melakukan perencanaan 
profit, jumlah produk dan biaya sebelum proyek dimulai dengan pengendaliannya (cash flow). Dengan 
mendapat pengetahuan mengenai cash flow, perlu diperoleh juga pengetahuan mengenai teknik-teknik 
pengambilan keputusan dalam investasi dengan mengurangi resiko yang ada dan memperbesar return. 
 
PK 33504 Utilitas (3 sks) 
Mahasiswa memahami sistem transportasi vertikal, pengkondisian udara, kelistrikan, plumbing, sanitasi 
bangunan, komunikasi/telekomunikasi, penanggulangan kebakaran, penangkal petir, dan sistem 
pemeliharaan dalam suatu bangunan.  
 
PK 33505 Pemasaran Real Estat I (2 sks) 
Mata kuliah ini akan membahas konsep-konsep, model-model penerapan, serta analisis dalam bidang 
pemasaran sebagai suatu sistem dari perekonomian yang diarahkan guna mendapat kemampuan 
menerapkan dan mengembangkan konsep-konsep, model-model untuk pemecahan persoalan dan 
pengambilan keputusan di bidang pemasaran. Pengambilan keputusan ini mencakup segala aspek 
pemasaran yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. 
 
PK 34507 Studio Perencanaan Kota (4 sks) 
Mengembangkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa mengenai perencanaan kota dan 
menerapkannya dalam kegiatan penyusunan suatu produk perencanaan tata ruang, memberikan 
pengetahuan tentang konsep perencanaan sampai dengan tindakan pengembangan (aspek fisik dan 
non fisik) pada skala kota, mengenalkan sistematika perencanaan yang sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan maupun peraturan terkait lainnya, melatih mahasiswa dalam melaksanakan 
proses perencanaan yang disepakati bersama dari mulai perumusan masalah sampai dengan 
penyusunan rencana kota, serta melatih mahasiswa untuk menggunakan alat-alat analisis yang dimiliki 
dalam penyusunan suatu produk perencanaan serta menulis laporan dengan metode penulisan yang 
baik dan benar. 
 
PK 45706 Analisis Pasar Real Estat II (3 sks) 
Mahasiswa memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai berbagai jenis analisis pasar real estat, 
memberi pengetahuan mengenai cara mengamati dan mengumpulkan data serta alat yang digunakan 
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dalam menganalisis data, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai analisis pasar perumahan 
dan apartemen, perkantoran, komersial (ritel), dan industri. 
 
PK 32601 Metode Penelitian (2 sks) 
Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan membuat metodologi yang baik dan benar untuk 
penelitian dengan menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif dengan pendekatan-pendekatan 
yang terkait dengan topik di bidang perencanaan kota dan real estat. Metodologi terkait dengan 
hubungan antara topik yang diambil, maksud dan tujuan penelitian, metode perolehan data yang akan 
dilakukan, serta metode analisis yang akan digunakan. Diharapkan ilmu yang diperoleh di mata kuliah 
ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa dalam membuat tugas akhirnya. 
 
PK 33602 Analisis Keuangan II (3 sks) 
Mahasiswa dapat memahami berbagai macam resiko dalam analisa investasi dan cara-cara untuk 
menghindari resiko. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mengerti portfolio investasi dalam 
berbagai kondisi ekonomi dan investasi yang optimal sehingga dapat memberikan gambaran terkait 
dengan keuntungan dan kerugian atas suatu investasi properti. Mahasiswa dilatih dengan 
menggunakan studi kasus sehingga dapat mendapatkan gambaran mengenai analisis investasi produk 
properti dan mengerti strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi segala permasalahan di bidang 
analisis investasi.  
 
PK 34603 Manajemen Real Estat I (2 sks) 
Memahami penyusunan rencana manajemen, memahami penerapan biaya pemeliharaan dan 
pengelolaan, dapat menjelaskan ruang lingkup, tujuan dan manfaat manajemen real estat, melakukan 
pengamatan pengelolaan berbagai tipe properti, dapat menghitung secara sederhana biaya 
pemeliharaan properti. 
 
PK 34605 Manajemen Stratejik (2 sks) 
Mahasiswa mengetahui konsep-konsep, model-model dan alat analisis guna memecahkan 
permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk kemudian dirumuskan ke dalam strategi perusahaan. 
Mata kuliah ini merupakan integrasi dari beberapa mata kuliah dan menggunakan studi kasus sehingga 
mahasiswa menjadi semakin memahami proses membuat manajemen strategi pada perusahaan 
properti. 
 
PK 34606 Studio Perencanaan Tapak (4 sks) 
Mahasiswa mampu menguasai tahapan perencanaan dan perancangan fisik kawasan dengan 
melatihan keahlian dasar merancang fisik kawasan dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi dan 
fisik kawasan maupun masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk 3 dimensi. 
 
PK 33506 Rekayasa Penilaian I (2 sks) 
Mahasiswa memahami perbedaan Nilai, Harga, dan Biaya serta memperoleh pengetahuan tentang 
prinsip-prinsip penilaian dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai. Selain itu, mahasiswa juga 
mempelajari mengenai proses penilaian serta mengetahui teknik-teknik penilaian yang dapat digunakan 
dalam melakukan proses penilaian properti dengan berbagai pendekatan yang biasa digunakan dalam 
melakukan proses penilaian properti.  
 
PK 45702 Kerja Praktek (3 sks) 
Mahasiswa mampu melakukan perbandingan antara pengetahuan teoritik dengan pengetahuan praktik 
dan keterampilan profesional pada suatu institusi/lembaga pemerintah maupun swasta yang mempunyai 
hubungan dengan keahlian perencanaan dan real estat serta mampu mengungkapkan pengalaman 
yang didapatkan di lapangan dalam laporan tertulis yang dibuat sesuai dengan metode penulisan karya 
akademik. 
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PK 44703 Studio Pengembangan & Pengelolaan Kawasan (4 sks) 
Mahasiswa memahami proses pengambilan keputusan terhadap pengembangan kawasan atau produk 
properti yang dilihat dari kelayakan fisik, sosial, ekonomi, pasar, pendanaan dan perencanaan, dan legal 
yang nantinya akan menghasilkan laporan hasil studi kelayakan proyek dengan menggunakan studi 
kasus dengan skala lingkungan maupun wilayah. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami 
kerangka umum proses, tahapan dan kebijakan pengembangan maupun pengelolaan kawasan baik 
pada sektor pemerintahan maupun swasta dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode. 
 
PK 45704 Kolokium (2 sks) 
Mahasiswa dapat memperoleh topik yang paling baik untuk diangkat dalam Tugas Akhir dengan segala 
keterbatasan yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut maupun keterbatasan lainnya. Kolokium adalah Pra 
Tugas Akhir, dimana hasil akhir dari mata kuliah ini adalah proposal penelitian. Dengan demikian, maka 
diperlukan keterampilan-keterampilan yang sudah diperoleh mahasiswa di mata kuliah – mata kuliah 
sebelumnya. 
 
PK 45712 Kapita Selekta (3 sks) 
Memberi wawasan mengenai masalah-masalah dalam perencanaan kota dan pengembangan dan 
pengelolaan kawasan. Membahas topik – topik terbaru (current issues) yang berkaitan dengan bidang 
perencanaan kota serta pengembangan & pengelolaan real estat. 
 
 
PK 45801 Tugas Akhir (6 sks) 
Mahasiswa mampu melakukan penalaran akademik melalui suatu kerja penelitian dan/atau 
perencanaan secara mandiri yang berwawasan lingkungan dalam bidang: Pengelolaan 
Kawasan/Perkotaan, Pengembangan Kawasan/Perkotaan, maupun Perencanaan Kawasan/Perkotaan 
dengan isu/topik yang aktual dalam hal pengembangan atau pengelolaan kawasan atau perkotaan. 
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MATA KULIAH PILIHAN 

PK 33604 Rekayasa Penilaian II (disetarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia/
 MAPPI dengan afiliasi ASEAN Valuer Association/AVA) (3 sks) 
Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai teknik dan proses penilaian Real Estat pada 
properti Komersial dengan berbagai teknik pendekatan dengan menggunakan teknik statistika. 
Pembelajaran akan dibantu dengan studi kasus sehingga mahasiswa akan lebih memahami cara 
menilai Properti Komersial dengan berbagai pendekatan dan metode. 

PK 45709 Manajemen Proyek II (3 sks) 
Memberikan pemahaman dan pendalaman tentang pengendalian proyek dari segi biaya, mutu dan 
waktu agar dapat tercapai optimasi (Advanced Earned Value) serta memberikan pengetahuan prinsip-
prinsip proses pelaksanaan proyek yang dapat mempercepat waktu pembangunan (Fast Track Method) 
pada proses land development dengan menggunakan metode terkini.  

PK 45708 Pemasaran Real Estat II (3 sks) 
Mahasiswa akan belajar untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di Pemasaran Real Estat I terkait 
dengan konsep, model, serta analisis dalam bidang pemasaran real estat dalam bentuk studi kasus. 

PK 45707 Manajemen Real Estat II (bekerjasama dengan Colliers International Indonesia 
 dengan afiliasi International Facilities Management Association/IFMA) (3 sks) 
Mahasiswa dapat memahami faktor-faktor yang ada di management plan dan mampu membuat 
management plan. Selain itu, diharapkan mahasiswa juga mampu menghitung besar biaya pengelolaan, 
singking fund (biaya cadangan), dan service charge yang harus dibebankan kepada penghuni maupun 
penyewa.  

PK 45716 Pembangunan Berbasis Komunitas (3 sks) 
Memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar pembangunan berbasis masyarakat, dasar-dasar 
penyuluhan dan pendampingan pembangunan partisipatif, perencanaan partisipatif, teknik survei 
swadaya, teknik penetapan prioritas, teknik penyusunan rencana tindak, dasar-dasar dinamika 
kelompok dan teknik penyusunan program pembangunan (permukiman). Mampu menyusun program 
pembangunan bersama masyarakat. 

PK 45713 Etika Bisnis Dan Kewirausahaan (3 sks) 
Memberikan pengetahuan dan pengertian dasar tentang Etika dalam Bisnis, agar mahasiswa 
mengetahui bahwa bisnis bukan saja untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga harus memenuhi 
norma-norma, dan etika serta moral yang baik terhadap sesama pebisnis maupun organisasi internal 
manajemen, karyawan serta lingkungannya. 

PK 45711 Perancangan Kota (3 sks) 
Memberikan pengetahuan tentang proses perancangan kota (urban design), yaitu proses perwujudan 
sebuah kota secara tiga-dimensional, sebagai kelanjutan dari proses perencanaan kota (urban 
planning), memberikan pengetahuan tentang segmen-segmen kota dan elemen-elemen perancangan 
kota, mengenalkan teknik perancangan elemen-elemen kota serta perkembangan terbaru perancangan 
kota, serta mengenalkan jenis-jenis peraturan kota yang menyangkut perwujudan kota secara tiga-
dimensional. 

PK 45715 Peremajaan Dan Pelestarian Kota (3 sks) 
Memberikan pengetahuan tentang adanya kebutuhan pengembangan kota sebagai akibat adanya 
faktor-faktor pertumbuhan  dan perubahan, memberikan pengetahuan tentang pilihan-pilihan yang dapat 
dilakukan untuk mengembangkan kawasan kota yang telah usang (obsolete) atau mengalami kerusakan 
karena penuaan (deteriorated), serta mengenalkan teknik peremajaan (renewal) untuk kawasan kota 
yang telah usang dan pelestarian (preservation) untuk kawasan kota yang memiliki warisan budaya atau 
bernilai sejarah. 
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DOSEN PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA(KONSENTRASI 
REAL ESTAT) 

 
 

No. Nama  JFD Bidang Keilmuan 

1 B. Irwan Wipranata, Ir. MT.  L Pengelolaan Properti 

2 Bambang Deliyanto,Ir, Msi., Dr LK Perencanaan Lingkungan 

3 Benny Supriyanto, Ir., MSc. P Penilaian Properti 

4 Darrundono, Ir., Msi., Dr L Perumahan 

5 Dipo Yudhatama, ST. P Pemetaan Kawasan (GIS) 

6 Eka Aurihan DJ., Ir., SH., MUM. AA Perencanaan dan Manajemen Kota 

7 Eko D.Heripoerwanto, Ir, MCP., Dr L Ekonomi Wilayah dan Kota 

8 H. Budiono Soedarso,Ir., BmuE.,M.Si., Dr L Perencanaan Infrastruktur Kota 

9 Hardyaningwati, Dra. AA Matematika 

10 Indah Susilowati, ST., MSi. AA Perencanaan Kota 

11 Irwan Nurhadi, Ir, SE, MBA., Dr. P Investasi Properti 

12 Joyce Heryanto, ST., MSc. P Penilaian Properti 

13 Liong Ju Tjung, Ir, MSc. L Perencanaan Infrastruktur 

14 Meyriana Kesuma, ST. MT. AA Pengembangan Real Estat 

15 Miya Irawati, ST., MSc. P Pengembangan dan Pengelolaan Real 
Estat 

16 Mirwansyah Prawiranegara, ST., MSc. AA Perencanaan Wilayah 

17 Najid,  Ir., MT., Dr L Perencanaan Transportasi 

18 Oka S. Pribadi, Ir., MSc., Dr-Ing L Manajemen Properti dan Perencanaan 
Lingkungan 

19 P. Sunario Basuki, SH P Hukum Properti 

20 Parino Rahardjo, Ir., MM. LK Manajemen Lingkungan 

21 Priyendiswara, Ir., M.Com. L Pengembangan Real Estat 

22 Putu H. Aryana, SE., MM. L Manajemen Pemasaran Real Estat 

23 Regina Suryadjaja, ST. MT. AA Pengembangan dan Penilaian Properti 

24 Suryadi Santoso, Dr.Ing. LK Perumahan dan Perencanaan Kota 

25 Suryono Herlambang, ST., MSc.  L Perumahan dan Perencanaan Kota 

26 Susanti Widiastuti, ST., MUDD. P Perancangan Kota dan Landsekap 

27 Sylvie Wirawati,Ir., MT. L Manajemen Proyek dan Utilitas 
Bangunan 

28 Tjhin Tjiap Lung, SE., MM. P Akuntansi Real Estat 

29 Titin Fatimah,  ST., MEng, Dr. AA Teori Perkotaan, Cultural Landscape 

 
Keterangan: 
AA : Asisten Ahli 
L : Lektor 
LK : Lektor Kepala 
GB : Guru Besar 
P : Profesional/Praktisi 
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