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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Evaluasi Proyek/ESPA4427 merupakan mata kuliah yang 

dirancang untuk membekali mahasiswa dalam penerapan ilmu ekonomi 

khususnya dalam menganalisis dan mengevaluasi manfaat dan biaya-biaya 

suatu proyek pembangunan (proyek publik). Mata kuliah ini membahas 

tentang pendekatan-pendekatan umum yang digunakan dalam menaksir dan 

mengevaluasi manfaat dan biaya-biaya dari suatu proyek pembangunan, 

seperti penilaian kelayakan investasi dan risiko investasi, pengukuran 

manfaat dan biaya proyek, penaksiran dan penerapan harga-harga bayangan 

(shadow price) dalam menilai proyek, dampak ekonomi dari proyek dan 

tingkat pengembalian atau manfaat sosial dari suatu proyek pembangunan. 

Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Bentuk penyajian dalam buku 

materi pokok/BMP mata kuliah Evaluasi Proyek ini terdiri dari 9 (sembilan) 

modul dengan perincian pokok bahasan sebagai berikut.  

Modul 1 : Pengantar Evaluasi Proyek  

Modul 2 : Time Value of Money, Kriteria Investasi dan Risiko, serta 

Ketidakpastian suatu Proyek 

Modul 3 : Pengukuran Manfaat dan Biaya (Measurement Cost Benefit 

Analysis) 

Modul 4 : Harga Bayangan (Shadow Price) 

Modul 5 : Eksternalitas dan Barang Publik 

Modul 6 : Pengertian, Pemilihan, dan Aplikasi Tingkat Diskonto Sosial 

(The Social Discount Rate) 

Modul 7 : Tahapan Analisis Manfaat dan Biaya dalam Proyek Publik 

Model 8 : Metode Biaya Terkecil (Cost Effectiveness Methods), Biaya 

Sumber Daya Domestik (Domestic Resources Methods), dan 

Analisis Matriks Kebijakan (Policy Analysis Matrix) 

Model 9 : Praktik Penilaian Analisis Manfaat dan Biaya (Cost Benefit 

Analysis/CBA) serta Penerapannya dalam Kasus-kasus Proyek 

Publik 

 

Tujuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mampu menganalisis 

manfaat dan biaya-biaya dari suatu proyek pembangunan. Secara 

keseluruhan, pokok materi yang dibahas dan dianalisis dalam buku materi 

pokok ini digambarkan dalam skema pada lembar peta kompetensi. 
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Permasalahan yang dibahas dalam materi ini cukup luas sehingga Anda 

diharapkan berperan aktif dalam belajar. Panduan belajar yang diharapkan 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal adalah pertama, Anda membaca 

secara cermat dan berusaha memahami materi yang disajikan terutama dalam 

BMP ini. Selain itu, Anda harus aktif mencari literatur terutama yang 

berhubungan dengan masalah-masalah evaluasi proyek, baik lewat media 

cetak ataupun media audiovisual. Kedua, untuk mengukur kemampuan 

penguasaan materi, kerjakan latihan dan tes formatif tanpa melihat kunci 

terlebih dahulu. Ketiga, melakukan evaluasi dengan mencocokkan hasil 

jawaban dengan kunci. Jika hasil yang Anda peroleh kebenarannya lebih dari 

80 persen, artinya Anda dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Namun 

apabila kurang dari 80 persen, sebaiknya Anda mempelajari kembali 

terutama bagian yang kurang Anda mengerti. Keempat adalah bertanya 

kepada teman, dosen/tutor atau pembimbing Anda, jika belum memahami 

materi, baik secara langsung maupun melalui media pembelajaran yang telah 

disediakan. 

 

 

 

Selamat belajar, kesuksesan akan selalu menyertai Anda! 
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Peta Kompetensi 
Evaluasi Proyek/ESPA4427/3 sks 

 


