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Tinjauan Mata Kuliah

B

uku Materi Pokok (BMP) Kebijakan Pengembangan Wilayah dan
Perkotaan (MAPU5303) bertujuan memberikan pemahaman tentang
kebijakan dalam mengelola wilayah dan perkotaan pada umumnya dan di
Indonesia pada khususnya. Pemahaman yang benar akan materi ini sangat
membantu Anda dalam memperhatikan lingkungan dan dapat berperan serta
dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelola wilayah dan
perkotaan. Pemahaman materi-materi ini sangat diperlukan di era modern dan
globalisasi sebagai rambu-rambu dalam upaya mengembangkan wilayah dan
perkotaan.
Pada Modul 1 mata kuliah ini membahas tentang konsep kewilayahan
dan pertumbuhan wilayah mencakup materi tentang dimensi ruang
pembangunan nasional dan pertumbuhan wilayah. Pembahasan pertumbuhan
kawasan perkotaan terdapat pada modul 2 yang berisi bahasan tentang
urbanisasi dan pertumbuhan penduduk perkotaan. Modul 3 membahas sistem
dan struktur perkotaann yang dirinci dalam 2 Kegiatan Belajar (KB) yaitu
tentang sistem kota-kota dunia dan struktur kota pada skala nasional. Modul
4 yang berjudul pengembangan ekonomi kota membahas tentang konsep
pengembangan ekonomi kota dan faktor-faktor pendorong ekonomi kota.
Modul 5 berjudul prasarana dan sarana perkotaan yang membahas tentang
prasarana dan sarana kota dan struktur kota pada skala nasional. Modul 6
membahas transportasi perkotaan yang fokus pada bahasan karakteristik
transportasi kota, masalah transportasi kota, dan mengatasi masalah
transportasi kota. Modul 7 berjudul lingkungan hidup, perumahan, dan
permukiman dibahas dalam dua kegiatan belajar yang berjudul lingkungan
hidup, serta perumahan dan permukiman. Pada Modul 8 berjudul
perencanaan tata ruang yang membahas tentang perencanaan tata ruang dan
perencanaan tata ruang di Indonesia. Modul 9 berjudul manajemen perkotaan
membahas mengenai aktor-aktor dalam manajemen perkotaan, tugas-tugas
pengelolaan kota.
Tujuan Kompetensi Umum (TKU) modul ini adalah setelah
menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa memahami, mempraktikkan
pertimbangan, dan pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan
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pengembangan wilayah dan perkotaan di Indonesia, khususnya di
daerah/wilayah tempat Anda tinggal. Untuk mencapai TKU di atas maka
tujuan kompetensi khusus (TKK) yang harus Anda kuasai adalah:
1. memahami dimensi ruang dari pembangunan nasional, selain dimensi
sektoral dan memahami proses pertumbuhan wilayah dan faktor-faktor
yang menyebabkan pertumbuhan tersebut;
2. memahami proses pertumbuhan dan perluasan kawasan perkotaan dan
menganalisis faktor-faktor penyebabnya;
3. memahami adanya perbedaan antar-kota di masa lalu, menganalisa
prospeknya di masa depan, serta mengevaluasi kebijakan pengembangan
kota di masa depan;
4. memahami peranan dari berbagai kegiatan yang ada dalam kota dan
mampu menganalisis sektor-sektor utama penggerak ekonomi kota;
5. memahami penyebab masalah penyediaan sarana dan prasarana
perkotaan serta mengevaluasi alternatif kebijakan untuk memecahkan
masalah-masalah dimaksud;
6. menganalisis dan mengenali faktor-faktor penyebab masalah-masalah
transportasi serta mengevaluasi alternatif-alternatif kebijakan
pemecahannya;
7. menganalisis bentuk-bentuk dan penyebab degradasi lingkungan serta
mengidentifikasi kebijakan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang
terjadi dan mencegah masalah yang sama di kemudian hari, dan
menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya kawasan kumuh di
perkotaan serta mengevaluasi alternatif kebijakan untuk mengatasinya;
8. memahami proses penataan ruang, menyadari kemungkinan, dan
penyebab terjadinya penyimpangan, serta mampu mengevaluasi
alternatif kebijakan untuk mengatasi penyimpangan di daerahnya
masing-masing;
9. menganalisis masalah pengembangan wilayah dan kota serta
menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari bahasan-bahasan di atas ke
dalam kebijakan pemerintah dalam manajemen pengembangan wilayah
dan perkotaan.
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Peta Kompetensi
Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Perkotaan/MAPU 5303

Keterangan bagan:
TKU: memahami, mempraktikkan pertimbangan dan pengambilan
keputusan berkaitan dengan kebijakan pengembangan wilayah dan perkotaan
di Indonesia
1. Modul 1 Konsep Kewilayahan dan Pertumbuhan Wilayah.
2. Modul 2 Pertumbuhan Kawasan Perkotaan.
3. Modul 3 Sistem dan Struktur Perkotaan.
4. Modul 4 Pengembangan Ekonomi Kota.
5. Modul 5 Prasarana dan Sarana Perkotaan.
6. Modul 6 Transportasi Perkotaan .
7. Modul 7 Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Permukiman.
8. Modul 8 Perencanaan Tata Ruang.
9. Modul 9 Manajemen Perkotaan.
Kompetensi Umum Mata Kuliah Kebijakan Pengembangan Wilayah dan
Perkotaan (MAPU 5303) yaitu mahasiswa memahami berbagai Kebijakan
Pengembangan Wilayah dan Perkotaan serta Dampaknya di Era Otonomi
Daerah.
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Kompetensi khusus yaitu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

memahami dimensi ruang pembangunan nasional;
memahami pertumbuhan wilayah;
memahami urbanisasi;
memahami pertumbuhan penduduk perkotaan;
memahami sistem kota-kota dunia;
memahami struktur perkotaan;
memahami konsep pengembangan ekonomi kota;
memahami faktor-faktor pendorong ekonomi kota;
memahami prasarana dan sarana kota;
memahami struktur kota pada skala nasional;
menganalisis karakteristik transportasi kota;
menganalisis pembiayaan prasarana dan sarana;
menganalisis lingkungan hidup;
menganalisis perumahan dan permukiman;
menganalisis perencanaan tata ruang;
menganalisis perencanaan tata ruang di Indonesia;
menganalisis aktor-aktor dalam manajemen perkotaan;
menganalisis tugas-tugas pengelolaan kota.

Tips Membaca Bahan Ajar (Modul)
Agar Anda dapat mencapai Tujuan Instruksional Umum (TKU) yang
diharapkan dari bahan ajar ini maka pertama-tama Anda harus membaca
seluruh isi modul ini. Anda tidak harus membaca modul secara berurutan dari
Modul 1 sampai dengan Modul 9, tetapi Anda dapat memilih materi yang
ingin Anda kuasai terlebih dahulu. Namun, sebaiknya Anda pelajari terlebih
dahulu materi Modul 1 yang merupakan pendahuluan/pengantar bagi Anda
dalam mempelajari materi BMP ini.
Pada akhir setiap modul, terdapat beberapa pertanyaan sebagai latihan
maupun sebagai tes bagi Anda sendiri, untuk mengetahui tingkat pemahaman
Anda terhadap isi modul yang bersangkutan. Oleh karena itu, disarankan agar
Anda mencoba menjawabnya, menjawab latihan tes formatif, dan membaca
rangkumannya. Sebelum meneruskan ke modul berikutnya, jawaban Anda
dapat dicek kebenarannya pada petunjuk jawaban latihan. Anda sebaiknya
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juga mencoba menjawab tes formatif dan mencocokkan jawaban Anda
dengan jawaban tes formatif yang ada di bagian belakang modul. Apabila
Anda mengerjakan ketiga hal tersebut dan membaca rangkumannya, berarti
Anda sudah membaca, memahami materi di KB tersebut melalui empat cara.
Untuk memudahkan Anda memahami setiap pembahasan, Anda dapat
membuat suatu rangkuman pemahaman setiap selesai membaca masingmasing kegiatan belajar. Anda dapat menandai (dengan stabilo/garis bawah),
atau menuliskan kata-kata kunci atau konsep-konsep yang Anda anggap
penting sehingga memudahkan Anda untuk mempelajarinya kembali. Anda
juga bisa membuat catatan pinggir untuk hal-hal yang Anda ingin
tanyakan/diskusikan pada saat kegiatan tutorial elektronik maupun tutorial
tatap muka.
Selamat belajar!

