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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Ekonomi Pembangunan, bertujuan untuk memberikan 

pengertian dan menghayati masalah-masalah pembangunan di Negara 

Sedang Berkembang (NSB) yang pembahasannya mencakup pengertian dan 

teori pembangunan, persoalan dasar pembangunan, teori pertumbuhan, 

strategi pertumbuhan dan pembangunan, kemiskinan dan distribusi 

pendapatan, kependudukan dan ketenagakerjaan, perubahan struktur, 

perencanaan pembangunan ekonomi, institusi dan pembangunan, serta 

kebijakan pembangunan ekonomi. 

 Modul pertama akan membahas konsep dan pengukuran pembangunan 

ekonomi khususnya mengenai ruang lingkup dan nilai pokok pembangunan, 

pengelompokan dan ciri-ciri negara sedang berkembang dan ukuran 

pembangunan ekonomi. 

 Modul kedua akan membahas teori dan model pertumbuhan ekonomi 

yang meliputi mahzab historis dan klasik, teori klasik Keynesian dan 

pertumbuhan endogen, serta teori Schumpeter dan teori ketergantungan. 

 Model ketiga akan membahas strategi pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi yang meliputi lingkaran kemiskinan dan perangkap keseimbangan 

rendah, strategi upaya minimum kritis, dan straregi pembangunan seimbang 

dan tidak seimbang. 

 Modul keempat akan membahas masalah kemiskinan dan distribusi 

pendapatan yang meliputi penyebab, macam, dan strategi pengentasan 

kemiskinan serta konsep dan indikator. 

 Modul kelima akan membahas penduduk dan ketenagakerjaan yang 

meliputi masalah kependudukan dan transisi kependudukan, serta migrasi 

dan pengangguran. 

 Modul keenam akan membahas perubahan struktural dalam proses 

pembangunan yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan determinannya, serta 

proses transformasi struktural. 

 Modul ketujuh akan membahas perencanaan pembangunan ekonomi 

yang meliputi konsep dasar perencanaan pembangunan dan model 

perencanaan pembangunan. 
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 Modul kedelapan akan membahas masalah institusi dan pembangunan 

ekonomi yang meliputi institusi dan kelembagaan ekonomi, ekonomi 

kelembagaan baru dan teori pembangunan, serta strategi pembangunan 

endogen. 

 Modul kesembilan akan membahas kebijakan pembangunan ekonomi 

yang meliputi pembangunan nasional, globalisasi dan dampaknya terhadap 

pembangunan, serta pembangunan berkelanjutan. 
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TIU : Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan teori-teori

Menjelaskan kebijakan
pembangunan ekonomi

(9) 

Menjelaskan institusi dan
pembangunan ekonomi

(8) 

Menjelaskan perubahan
struktur dalam proses

pembangunan
(6) 

Menjelaskan
perencanaan

pembangunan ekonomi
(7) 

Menjelaskan
penduduk dan

ketenagakerjaan
(5) 

Menjelaskan
kemiskinan dan

distribusi pendapatan
(4) 

Menjelaskan strategi
pertumbuhan dan

pembangunan
ekonomi

(3) 

Teori dan model
pertumbuhan

ekonomi
(2) 

Menjelaskan konsep
dan pengukuran

pembangunan ekonomi
(1) 

 


